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EU:s räkenskaper ger en sann och rättvisande bild, och andelen 
oriktiga utgifter har minskat ytterligare 2016, säger EU:s revisorer 

Den uppskattade felnivån i betalningarna från EU-budgeten har minskat kontinuerligt, enligt den senaste 
årsrapporten från Europeiska revisionsrätten. Cirka hälften av EU:s utgifter som granskades för 2016 låg 
under väsentlighetsgränsen på 2 %. Revisorerna har därför gjort ett uttalande med reservation, och inte 
med avvikande mening, om betalningarna 2016. Det är första gången som de gör ett uttalande med 
reservation sedan de började avge en årlig revisionsförklaring 1994. Revisorerna har dessutom gjort ett 
uttalande utan reservation om EU-räkenskapernas tillförlitlighet 2016, det vill säga ”godkänt” dem, 
vilket de har gjort varje år sedan 2007. Intäkterna 2016 innehöll inga väsentliga fel. 

Den övergripande felnivån i EU:s kostnader uppskattades till 3,1 % 2016, jämfört med 3,8 % 2015 och 4,4 % 
2014. 

”Stödrättighetsbaserade utbetalningar”, som bygger på att vissa villkor är uppfyllda, står för cirka 49 % av 
EU:s kostnader och uppvisade felnivåer på under 2 %. De omfattar bland annat direktstöd till jordbrukare, 
bidrag till studenter och forskare och personalkostnader. Den uppskattade felnivån för Naturresurser: 
marknads- och direktstöd var 1,7 % och för Administration 0,2 %. 

Högre felnivåer konstaterades dock i ”utbetalningar av kostnadsersättning” som görs genom 
återbetalningar. För Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning var den uppskattade felnivån 4,8 % 
och för Naturresurser: landsbygdsutveckling, miljö, klimatpolitik och fiske 4,9 %.  

”Årets uttalande med reservation speglar en viktig förbättring i EU:s finanser”, sade Klaus-Heiner Lehne, 
Europeiska revisionsrättens ordförande. Blickar vi framåt har vi beslutat att förutsättningslöst titta på hur 
vi granskar EU:s budget. Vi kommer att ta större hänsyn till internkontroller vid Europeiska kommissionen 
och i medlemsstaterna, så att vi kan verka för redovisningsskyldighet på ett bättre sätt och ytterligare 
stärka förvaltningen av EU:s finanser. Vi kommer också att öka vårt fokus på resultat för att se till att EU-
medborgarna får valuta för sina pengar.” 

Genom åtgärder som medlemsstaterna och kommissionen vidtog minskade den uppskattade övergripande 
felnivån med 1,2 %. Det fanns dock tillräckligt med information för att förhindra eller upptäcka och 
korrigera många fler fel. Om all denna information hade använts korrekt, säger EU:s revisorer, hade 
felnivåerna för Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, Naturresurser och Europa i världen legat 
under väsentlighetsgränsen på 2 %. ”Det innebär att det inte behövs fler kontroller. I stället måste man se 
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till att befintliga kontroller genomförs ordentligt”, sade ordförande Lehne. 

 

Revisorerna bekräftar att Europeiska kommissionens rapportering om regelefterlevnad i de flesta fall 
överensstämmer med deras egna resultat. Men de rekommenderar att kommissionen fokuserar mer på 
resultat och förenklar sina mätredskap i enlighet med internationell god praxis. 

Slutligen uppmärksammar revisorerna att de totala betalningar som EU har åtagit sig att göra från framtida 
budgetar (utestående åtaganden) var större än någonsin tidigare 2016, närmare bestämt 238,8 miljarder 
euro. Att komma till rätta med denna eftersläpning och förhindra att en ny uppstår bör prioriteras när EU:s 
utgifter planeras för den period som startar 2020, säger revisorerna. 

Meddelande till redaktörerna: 

Europeiska revisionsrätten är Europeiska unionens oberoende revisionsorgan. Våra granskningsrapporter 
och yttranden är en mycket viktig del av EU:s ansvarskedja och används till att ställa de ansvariga för 
förvaltningen av EU:s budget till svars. 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 naturresurser och sammanhållning – delas detta ansvar med medlemsstaterna.  

EU:s kostnader uppgick totalt till 136,4 miljarder euro 2016, eller ungefär 267 euro per medborgare. Det 
motsvarar cirka 1 % av EU:s bruttonationalinkomst och cirka 2 % av de totala offentliga utgifterna i EU:s 
medlemsstater. År 2016 gick merparten av pengarna till naturresurser (57,9 miljarder euro), 
sammanhållning (35,7 miljarder euro) och tillväxt och jobb (15,2 miljarder euro). 

Varje år kontrollerar revisorerna EU:s räkenskaper och uttalar sig om två frågor: huruvida räkenskaperna är 
korrekta och tillförlitliga och i vilken utsträckning det finns bevis för att pengar erhållits eller betalats ut 
felaktigt (korrekthet och laglighet). De granskar urval av transaktioner för att göra statistiskt grundade 
uppskattningar av i vilken omfattning intäkterna och de olika utgiftsområdena innehåller fel. De mäter den 
uppskattade felnivån mot en väsentlighetsgräns på 2 %, över vilken intäkter eller kostnader anses vara 
oriktiga. 

Ett uttalande ”utan reservation” innebär att uppgifterna ger en sann och rättvisande bild och följer 
reglerna för finansiell rapportering. Ett uttalande ”med reservation” innebär att revisorerna inte kan göra 
ett uttalande utan reservation, men att de identifierade problemen inte är av avgörande betydelse. Ett 
uttalande ”med avvikande mening” tyder på omfattande problem.  

Revisorerna har gjort ett uttalande utan reservation om EU:s räkenskaper sedan 2007. Men till nu har 
deras uttalande om kostnadernas korrekthet och laglighet varje år sedan 1994 varit ett uttalande med 
avvikande mening. 

Uppskattningen av felnivån är inte ett mått på bedrägeri, ineffektivitet eller slöseri. Det är en uppskattning 
av det penningbelopp som inte borde ha betalats ut från EU-budgeten eftersom det inte använts i enlighet 
med gällande regler. För 2016 konstaterade revisorerna elva fall av misstänkta oegentligheter i de cirka 
1 000 transaktioner som granskades (2015: tolv). Dessa fall vidarebefordrades till EU:s byrå för 
bedrägeribekämpning, Olaf. 

Årsrapporten om EU:s budget, årsrapporten om Europeiska utvecklingsfonden och sammanfattningen EU-
revisionen 2016 i korthet finns här: http://www.eca.europa.eu/sv/Pages/AR2016.aspx  
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