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”En helt ny strategi” krävs för EU:s 
investeringar och utgifter, säger EU:s revisorer 
I sin årsrapport om EU-budgeten som offentliggörs i dag efterlyser Europeiska revisionsrätten 
en helt ny strategi för förvaltningen av EU:s investeringar och utgifter. Det krävs 
genomgripande förändringar från alla som ansvarar för hur EU-medlen förvaltas. Enligt 
revisionsrättens presentation av rapporten för Europaparlamentet måste EU:s beslutsfattare 
anpassa budgeten bättre till EU:s långsiktiga strategiska prioriteringar och göra EU bättre på att 
reagera i en kris. EU:s lagstiftare måste se till att utgiftssystemen är tydliga när det gäller vilka 
resultat som ska uppnås och vilka risker som kan tas, och de ekonomiska förvaltarna måste 
försäkra sig om att pengarna används enligt reglerna och att man uppnår förväntade resultat. 

Som oberoende revisorer har revisionsrätten godkänt Europeiska unionens räkenskaper för 2014, 
vilket de har gjort för varje år sedan 2007. I sin senaste rapport säger revisorerna att den 
kommande granskningen av EU:s nuvarande utgiftscykel är ett bra tillfälle att se över 
prioriteringarna och att budgeten måste förvaltas bättre om EU ska kunna möta de svåra 
utmaningar som det står inför. EU behöver hantera ett antal ekonomiska eftersläpningar vad 
gäller utestående åtaganden för att frigöra medel så att de kan användas där de behövs som 
mest. En del medlemsstater kämpar för att utnyttja de EU-medel som de har blivit tilldelade. 
Kommissionen har ställt medel till medlemsstaternas förfogande utan att fundera tillräckligt på 
deras förmåga att investera dem. Samtidigt bör de nya sätten att finansiera EU-politiken inte 
medföra finansiella risker som hamnar utanför den offentliga granskningen och revisionen. 

Revisionsrättens ordförande Vítor Caldeira sade: ”EU måste investera sina pengar bättre. EU 
måste försäkra sig om att investeringarna bättre motsvarar prioriteringarna, att enklare regler 
utformas för att uppnå resultat och att resurserna förvaltas effektivare.”  

I rapporten lämnar revisorerna ett uttalande utan reservation om räkenskaperna. De drar även 
slutsatsen att det inte förekom några fel i uppbörden av EU:s inkomster. Men revisionsrättens 
uppskattade felprocent för utgifterna var 4,4 % (jämfört med 4,5 % för 2013). Det är inte ett mått 
på bedrägeri, ineffektivitet eller slöseri utan en uppskattning av hur mycket pengar som inte 
borde ha betalats ut eftersom de inte användes helt i enlighet med EU:s regler.  
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Revisorerna konstaterade samma uppskattade felnivå (4,6 %) på områden där förvaltningen delas 
med medlemsstaterna och i utgifter som förvaltas direkt av kommissionen. De högsta felnivåerna 
konstaterades i utgifter inom ”ekonomisk, social och territoriell sammanhållning” (5,7 %) 
och”konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning” (5,6 %). Administrativa utgifter hade den 
lägsta uppskattade felnivån (0,5 %).  

Kommissionens och de nationella myndigheternas korrigerande åtgärder och återvinningar på 
områden med delad förvaltning hade en positiv effekt på den uppskattade felprocenten. Utan de 
åtgärderna skulle felprocenten för samtliga utgifter ha varit 5,5 % i stället för 4,4 %, säger 
revisorerna. Men de tillägger att fler fel kunde ha korrigerats och uppmanar kommissionen att 
använda sina befogenheter att minska felen ytterligare och återvinna felaktigt använda medel. 

 

Meddelande till redaktörerna: 

Europeiska revisionsrätten är Europeiska unionens oberoende revisionsorgan. Våra 
granskningsrapporter och yttranden är en mycket viktig del i EU:s ansvarskedja. Vår output 
används till att ställa de ansvariga för förvaltningen av EU:s budget till svars, särskilt inom det 
årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Det är först och främst Europeiska 
kommissionens ansvar, tillsammans med övriga EU-institutioner och EU-organ. Men när det 
gäller cirka 80 % av utgifterna – främst inom jordbruk och sammanhållning – delas detta ansvar 
med medlemsstaterna. Revisionsrätten granskar urval av transaktioner för att lämna statistiskt 
grundade uppskattningar av i vilken omfattning inkomsterna och de olika utgiftsområdena 
(grupper av politikområden) innehåller fel.  

EU:s budgetutgifter uppgick till totalt 142,5 miljarder euro 2014 eller cirka 300 euro per EU-
medborgare. Utgifterna motsvarar ungefär 1 % av EU:s bruttonationalinkomst och cirka 2 % av de 
totala offentliga utgifterna i EU:s medlemsstater.  

Europeiska revisionsrättens hela årsrapport för 2014 finns på www.eca.europa.eu 

 


