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”EU måste vinna tillbaka sina medborgares
förtroende”, säger EU:s revisorer
Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens nye ordförande, varnar för att EUinstitutionerna till viss del har förlorat EU-medborgarnas förtroende. När han talade vid
presentationen av EU-revisorernas årsrapport för 2015 inför Europaparlamentets
budgetkontrollutskott sade han att den stora utmaningen för EU under de kommande
månaderna och åren blir att vinna tillbaka det förtroendet. Klaus-Heiner Lehne sade till
parlamentsledamöterna att det var tydligt att det behövs reformer. Men hur de reformerna än
kommer att se ut måste de bygga på en solid finansiell grund. Med det menade han att EU måste
ha en god redovisning och se till att de finansiella reglerna tillämpas korrekt, det måste få valuta
för pengarna och verka för öppenhet och ge garantier för en god ekonomisk förvaltning.
”Människor kan inte tänka sig att lita på EU-institutionerna om de inte tror att vi tar hand om deras
pengar ordentligt och tydligt redovisar hur vi gör det”, sade Klaus-Heiner Lehne.
I år visar EU-revisorernas årsrapport att de system som ersätter stödmottagarnas kostnader
tenderar att ha högre felnivåer än stödsystemen. I den uppmärksammar de också de risker som
den ekonomiska förvaltningen utsätts för när finansiellt stöd ges genom lån, garantier och
kapitalinvesteringar, antingen direkt eller indirekt från EU-budgeten.
Revisorerna avgav ett uttalande utan reservation för EU:s räkenskaper för 2015, såsom de har gjort
varje år sedan 2007. De drar också slutsatsen att uppbörden av EU:s inkomster inte innehöll några
fel. Men de uppskattar felnivån för utgifterna till 3,8 % (jämfört med 4,4 % 2014). Det är inte ett
mått på oegentligheter, ineffektivitet eller slöseri utan en uppskattning av hur mycket pengar som
inte borde ha betalats ut därför att de inte användes helt i enlighet med EU:s regler.
Revisorerna fortsätter att konstatera nästan samma uppskattade felnivå vid delad förvaltning med
medlemsstaterna (4,0 %) och i utgifter som förvaltas direkt av kommissionen (3,9 %).
I rapporten betonar revisorerna att skillnaden mellan ersättningssystem, där EU ersätter
stödberättigande kostnader på grundval av kostnadsredovisningar från stödmottagare, och
stödsystem, där betalningen bygger på att vissa villkor är uppfyllda, har ett stort inflytande på
felnivån i utgifterna. Ersättning av kostnader har en mycket högre felnivå (5,2 %) än utgifter som
grundas på stöd (1,9 %).

ECA Press

Mark Rogerson – talesperson
T: +352 4398-47063
M: +352 691553063
Damijan Fišer – pressekreterare
T: +352 4398-45410
M: +352 621552224
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxemburg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditorsECA Youtube: EUAuditorsECA
eca.europa.eu

SV
Korrigerande åtgärder som vidtogs av myndigheter i medlemsstaterna och kommissionen hade en
positiv effekt på den uppskattade felnivån, säger revisorerna. Men även om kommissionen har
vidtagit åtgärder för att förbättra sin riskbedömning och de korrigerande åtgärdernas effekt, kan
den göra mer. En stor del av felen hade kunnat förebyggas eller upptäckas och korrigeras innan
betalningarna gjordes.
Överlag är medlemsstaterna rätt så medvetna om revisorernas rekommendationer, men hur
omfattande den formella uppföljningen är varierar stort. Det medför att revisorerna endast hittar
få bevis på ändringar av den nationella politiken och de nationella rutinerna.
Meddelande till redaktörerna:
Europeiska revisionsrätten är Europeiska unionens oberoende revisionsorgan. Våra
granskningsrapporter och yttranden är en väsentlig del av 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. De ansvariga är huvudsakligen kommissionen, men
även övriga EU-institutioner och EU-organ. Men när det gäller cirka 80 % av utgifterna – främst
inom jordbruk och sammanhållning – delas detta ansvar med medlemsstaterna. Revisorerna
granskar urval av transaktioner för att göra statistiskt grundade uppskattningar av i vilken
omfattning inkomsterna och de olika utgiftsområdena (grupper av politikområden) innehåller fel.
EU:s budgetutgifter uppgick totalt till 145,2 miljarder euro 2015, eller ungefär 285 euro per
medborgare. Utgifterna uppgår till cirka 1 % av EU:s bruttonationalinkomst och motsvarar ungefär
2 % av EU-medlemsstaternas totala offentliga utgifter.
Europeiska revisionsrättens hela årsrapport för 2015 finns på följande länk:
www.eca.europa.eu/sv/Pages/AR2015.aspx
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