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Inledning av ordföranden  

 

På de följande sidorna sammanfattas de viktigaste synpunkter som Europeiska 
revisionsrätten har lämnat till EU:s medlagstiftare – Europaparlamentet och rådet – för 
övervägande när de diskuterar och fattar beslut om kommissionens lagstiftningsförslag 
om den fleråriga budgetramen 2021–2027.  

Denna publikation innehåller en kortfattad översikt över våra bidrag på flera av 
budgetens områden. Den bygger framför allt på de yttranden som vi avgav över 
kommissionens förslag under 2018 men också på aktuella briefingdokument och andra 
rapporter om EU:s finanser liksom på vår samlade erfarenhet. Våra synpunkter gällde 
särskilt den föreslagna processen för att fastställa EU:s utgiftsprioriteringar, EU-
budgetens flexibilitet, prestationsinriktningen och administrativ förenkling samt 
arrangemangen för ansvarsskyldighet och revision.  

Vi måste betona att en ändamålsenlig parlamentarisk kontroll kräver solida 
arrangemang för ansvarsskyldighet. Därför har vi föreslagit att Europeiska 
revisionsrätten som allmän regel ska utses till extern revisor för alla organ som 
upprättas av Europeiska unionen. 

Generellt välkomnar vi kommissionens ansträngningar att modernisera EU-budgeten 
till perioden efter 2020. Samtidigt uppmärksammar vi i våra yttranden över 
kommissionens lagstiftningsförslag och våra rapporter flera potentiella risker. Vi 
identifierar också ett antal brister och föreslår särskilda förbättringar. En del av 
förbättringarna kräver ändringar av de grundläggande rättsakterna, medan flera andra 
skulle kunna genomföras av kommissionen när den antar delegerade akter och 
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genomförandeakter för att genomföra lagstiftningen. Kommissionen har sällan bett 
Europeiska revisionsrätten yttra sig över icke-lagstiftningsakter, trots att de ofta 
innehåller viktiga bestämmelser som påverkar EU-utgifternas korrekthet och 
ändamålsenlighet.  

Kommissionen har nu som mål att lagstiftningspaketet om den fleråriga budgetramen 
ska antas före utgången av 2019, vilket innebär att man redan är kraftig försenad 
jämfört med den ursprungliga tidsplanen. Tidsramen är därför snäv. Erfarenheterna 
från perioden 2014–2020 har visat hur svårt det är att hinna ikapp om antagandet av 
den rättsliga ramen försenas. Vi uppmanar därför Europaparlamentet och rådet att nå 
en politisk överenskommelse snarast så att genomförandet kan påbörjas så snart 
programperioden inleds 2021.  

Klaus-Heiner Lehne 
ordförande 
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Våra synpunkter på kommissionens 
förslag till flerårig budgetram för 2021–
2027 

Allmänna frågor – vad sa vi? 
I det första avsnittet sammanfattar vi våra synpunkter på kommissionens huvudförslag 
till flerårig budgetram för 2021–2027 när det gäller följande fyra särskilda aspekter: 

— Processen för att fastställa utgiftsprioriteringar baserat på strategiska 
överväganden. 

— EU-budgetens flexibilitet och den föreslagna fördelningen av medel. 

— Förenkling och prestationsinriktning i utgiftsprorgram. 

— Arrangemang för ansvarsskyldighet. 

Det är viktigt att alltid ha i åtanke att det inte är vår uppgift att bedöma de föreslagna 
politiska prioriteringarna eller den föreslagna fördelningen av medel i den nya fleråriga 
budgetramen. 
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Baserades utgiftsprioriteringar på strategiska överväganden? 

Vi välkomnar förslaget att budgetens struktur och fördelningen av resurser ska 
anpassas närmare till kommissionens politiska prioriteringar och att utgifterna ska 
riktas in på åtgärder som bevisligen ger ett europeiskt mervärde.  

Vi konstaterar dock att kommissionen inledde sina förhandlingar om den finansiella 
planeringen för perioden 2021–2027 utan en politisk överenskommelse med och 
mellan medlemsstaterna om EU:s strategiska mål för de kommande åren. Den 
nuvarande strategin — Europa 2020 — upphör innan den nya perioden inleds. 
Kommissionens förslag är därför ett medel att forma EU:s politiska mål efter 2020 i 
stället för ett svar på dem. Vi menar att det är viktigt att EU:s lagstiftare under hela 
budgetramsperioden säkerställer att EU:s finansiella planering tar vederbörlig hänsyn 
till eventuella ändringar av målen. 

Vi vill också påpeka att kommissionen ännu inte har föreslagit en hållbar definition av 
europeiskt mervärde som skulle kunna ligga till grund för en samlad bedömning av 
kostnaderna för och nyttan med EU-medlemskap.  

Vilka förändringar föreslås för att förbättra budgetens flexibilitet och fördelningen av 
medel? 

Kommissionen lägger fram flera förslag som skulle öka budgetens flexibilitet totalt sett 
(t.ex. höjs taket för egna medel, tas gränserna bort för marginalen mellan taket i den 
fleråriga budgetramen för årliga betalningsbemyndiganden och de betalningar som 
verkställs ett visst år samt inrättas en reserv för outnyttjade och tillbakadragna 
åtagandebemyndiganden).  

Med hänsyn till en sund ekonomisk förvaltning delar vi uppfattningen att dessa 
förändringar skulle kunna göra det enklare att reagera snabbt och ändamålsenligt på 
oförutsedda krav. Vi konstaterar också att förslaget att räkna särskilda instrument, 
såsom Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, Europeiska unionens 
solidaritetsfond, reserven för katastrofbistånd och flexibilitetsmekanism, utöver de 
årliga taken för betalningsbemyndiganden skulle klargöra situationen.  

Vad beträffar utvecklingen av utgifterna under den fleråriga budgetramen 2021–2027 
måste ett antal faktorer (såsom inflation och budgeteffekten av Förenade kungarikets 
utträde ur EU) beaktas när eventuella jämförelser görs med den fleråriga budgetramen 
2014–2020 (se även bilaga II). Vi noterar också att kommissionen inte grundar sina 
förslag till ändringar av utgiftsprioriteringar på en bedömning av varje områdes 
europeiska mervärde. Till sist bör kommissionen i en övergripande finansieringsplan 
klargöra de viktigaste antagandena bakom förslaget till flerårig budgetram.  
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Dessutom måste utgiftsprioriteringarna i den fleråriga budgetramen och fördelningen 
av medel generellt eventuellt omprövas med tanke på Förenade kungarikets utträde ur 
EU som kan minska de tillgängliga medlen.  

Slutligen bör kommissionen prioritera att tillhandahålla tillräckligt med 
betalningsbemyndiganden i den fleråriga budgetramen för 2021–2027 för att 
utestående åtaganden från den nuvarande budgetramen och nya åtaganden som 
förfaller före utgången av 2027 ska kunna fullgöras.  

Hur övertygande är tonvikten på förenkling och prestation? 

Kommissionen föreslår att antalet utgiftsprogram ska minskas och att förenklade 
regler ska tillämpas. Det skulle minska den administrativa bördan för stödmottagare 
och nationella eller regionala myndigheter som förvaltar EU-medel. På inkomstsidan 
föreslår kommissionen även att tillämpningen av den korrigeringmekanism som gäller 
medlemsstaternas bidrag till budgeten ska upphöra.  

Vi välkomnar huvuddragen i dessa förslag. Vi anser dock att det är för tidigt att 
bedöma om åtgärder av detta slag gör EU:s åtgärder effektivare. Förenkling bör 
framför allt användas för att avskaffa onödiga regler eller förfaranden och inte för att 
bara konsolidera befintliga regelverk. Särskilt när det gäller delad förvaltning kommer 
kommissionen dessutom att behöva se till att medlemsstaternas regler uppnår rätt 
balans mellan enkelt genomförande och säkerställande av att EU:s medel används 
korrekt. 

Kommissionen avser också att förstärka inriktningen på prestation i alla 
utgiftsprogram. Det ska delvis ske genom att tydligare mål och färre 
prestationsindikatorer, men av högre kvalitet, fastställs. 

Vi instämmer dock i att det är nödvändigt att alla program har en gemensam, robust 
prestationsram som kan användas konsekvent för att övervaka ändamålsenligheten i 
EU:s utgifter. 

Hur skulle ansvarsskyldigheten förbättras? 

Kommissionen föreslår en tydligare och mer sammanhållen ram för sina 
utgiftsprogram. Färre instrument ska finansieras utanför EU-budgeten. Vi tror att båda 
åtgärderna sannolikt ökar anssvarsskyldigheten generellt.  

Det är av väsentlig betydelse att EU:s utgiftsprogram uppfyller de högsta kraven när 
det gäller offentlig ansvarsskyldighet och öppenhet. I detta sammanhang 
rekommenderar vi att man tar fram en övergripande samling principer för 
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ansvarsskyldighet som skulle kunna inkluderas i det interinstitutionella avtal som 
åtföljer förslaget till flerårig budgetram. 

 

Fler uppgifter finns i vårt 

— briefingdokument om kommissionens förslag till flerårig budgetram för 2021–
2027, som offentliggjordes den 10 juli 2018,  

— yttrande nr 5/2018 över egna medel, som offentliggjordes den 11 oktober 2018. 

Inkomster – vad sa vi? 
I detta avsnitt sammanfattar vi våra synpunkter på kommissionens lagstiftningsförslag 
om egna medel, som offentliggjordes som en del av paketet om den fleråriga 
budgetramen den 2 maj 2018. 

 

Till nästa fleråriga budgetram föreslår kommissionen att tullarna ska behållas som ett 
av EU:s egna medel, men med en lägre uppbördskostnad för medlemsstaterna. Den 
föreslår också att de BNI-baserade egna medlen ska fortsätta att vara en betydande 
inkomstkälla och att beräkningen av bidrag baserade på momsdelen ska förenklas. 
Dessa tre egna medel skulle tillsammans utgöra 87 % av EU:s inkomster. Tre nya egna 
medel ska dessutom införas, baserade på ett nytt skattesystem för EU-företag, EU:s 
utsläppshandelssystem och icke-materialutnyttjat plastförpackningsavfall. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_MFF2/BRP_MFF2_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_05/OP18_05_SV.pdf
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Vår samlade slutsats är att det system för finansiering av EU som föreslås fortfarande 
är komplext. Vi konstaterar dessutom flera problem som sannolikt kommer att 
underminera ändamålsenligheten i de föreslagna, nya egna medlen. Till exempel 
föreslår kommissionen att de egna medlen baserade på EU:s utsläppshandelssystem 
ska beräknas som en andel av inkomsterna från utauktioneringen av utsläppsrätter, 
vars totala volym är fastställd. Detta skulle förvisso genera inkomster, men det skulle 
inte skapa något ytterligare incitament för medlemsstaterna att minska utsläppen av 
växthusgaser. Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen skulle inte fasas in 
förrän flera år efter det att den nya fleråriga budgetramen har inletts. Och slutligen 
skulle medlemsstaterna behöva harmonisera hur de samlar in och beräknar uppgifter 
avseende materialåtervinningen av plast, som därefter skulle behöva kontrolleras av 
kommissionen.  

Vi anser också att kommissionen bör ompröva sitt förslag att förenkla de 
momsbaserade egna medlen, eftersom de antaganden som den använder för att 
beräkna de nya bidragen inte stämmer överens med de olika stegen i resonemanget 
bakom förenklingen. 

För att kompensera för effekten av Förenade kungarikets utträde ur EU och 
integreringen av Europeiska utvecklingsfonden i EU-budgeten, föreslår kommissionen 
att taken för egna medel ska höjas. Den föreslår också att de korrigeringsmekanismer 
som för närvarande tillämpas för vissa medlemsstater ska fasas ut. Det skulle leda till 
ett mer transparent och mindre komplext system. Kommissionen föreslår dock att 
processen ska avslutas först 2026. 

Fler uppgifter finns i vårt  

— yttrande nr 5/2018 över egna medel, som offentliggjordes den 11 oktober 2018. 

Utgifter – vad sa vi? 
I detta avsnitt sammanfattar vi våra synpunkter på kommissionens förslag när det 
gäller följande huvudsakliga utgiftsområden: 

— Forskning och innovation. 

— Sammanhållning. 

— Jordbruk och naturresurser.  

— Grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete.  

— InvestEU. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_05/OP18_05_SV.pdf
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Forskning och innovation  
Den 7 juni 2018 antog kommissionen sitt förslag till Horisont Europa, ett program för 
forskning och innovation med en budget på 100 miljarder euro som följer på Horisont 
2020.  

 

Vi har inte ombetts att yttra oss över detta förslag. I ett nyligen offentliggjort 
informationsdokument lämnade vi dock ett antal förslag till hur deltagandet i Horisont 
2020 skulle kunna förenklas.  

Till exempel föreslog vi att kommissionen borde utvidga användningen av förenklade 
kostnadsalternativ ytterligare för att öka antalet små och medelstora företag och 
förstagångsdeltagare i EU:s forskningsprogram. Kommissionen skulle i så fall behöva 
vara noga med att minska eventuella risker som hänger samman med förenklade 
kostnadsalternativ (se avsnittet om sammanhållning, s. 12). 

Vi föreslog även att forskningsförslag som kommissionen redan har bedömt är av hög 
kvalitet men för vilka det inte finns någon EU-forskningsfinansiering tillgänglig skulle 
kunna finansieras genom andra europeiska eller nationella program utan krav på ett 
nytt urvalsförfarande. Det skulle kunna bidra till en minskad administrativ börda för 
deltagarna. 
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Fler uppgifter finns i vårt  

— informationsdokument Ett bidrag till förenklingen av EU:s forskningsprogram 
efter Horisont 2020, som offentliggjordes den 21 mars 2018. 

 

Sammanhållning 
Den 29 maj 2018 offentliggjorde kommissionen sitt förslag till förordning om 
gemensamma bestämmelser för sju EU-fonder med delad förvaltning: Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska havs- och fiskerifonden, Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre 
säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering. Tillsammans är dessa 
fonder värda omkring 360 miljarder, vilket motsvarar cirka 30 % av den totala 
budgeten för 2021–2027.  

 

Finansieringsvillkor och prestationsinriktning 

Vi anser att kommissionens ansträngningar för att stärka kopplingen mellan 
användningen av EU-medel och den europeiska planeringsterminen, och övergången 
från förhandsvillkor till enklare ”nödvändiga” villkor, är en positiv utveckling. Men så 
länge det inte finns en EU-omfattande strategi eller uppsättning mål som ger en tydlig 
bild av vad EU vill uppnå med sin politik är det upp till medlemsstaterna att definiera 
strategiska mål för de berörda fonderna. Det är viktigt att se till att dessa 
nationella/regionala mål är tillräckligt ambitiösa.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_SV.pdf
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Flexibilitet 

Generellt sett välkomnar vi de olika åtgärderna i förslaget till förordning om 
gemensamma bestämmelser för att öka EU-budgetens flexibilitet. Men vissa av dem 
ökar eventuellt den administrativa bördan för de nationella eller regionala 
myndigheterna (t.ex. planeringen av anslag i två steg) eller kräver ytterligare 
förtydliganden.  

Förenkling 

Förslaget speglar tydligt kommissionens ambition att förenkla, vilket vi stöder 
helhjärtat. I vissa fall anser vi dock att de potentiella fördelarna med en förenkling 
motverkas av risker avseende regelefterlevnaden och en sund ekonomisk förvaltning. 
Framför allt  

— kan förenklingen ske på bekostnad av tydligheten för stödmottagare och 
nationella eller regionala myndigheter,  

— skulle den stora mängd olika åtgärder som föreslås (t.ex. förenklade 
kostnadsalternativ och finansiering som inte är kopplad till kostnader) kunna leda 
till ersättning som inte står i proportion till de kostnader som uppkommit, vilket 
medför risker när det gäller att få valuta för pengarna, 

— skulle avskaffandet av vissa förfaranden, till exempel förhandsbedömningar av 
program, bedömningar av större projekt, strategisk rapportering och 
resultatreserven, försvaga de befintliga resultatgivande mekanismerna. 

Avslutningsvis fördelas den årliga finansieringen på detta politikområde till varje 
program i början av programperioden. Eventuella delar av den årliga finansieringen 
som en medlemsstat inte begär ersättning för inom en på förhand fastställd period 
dras automatisk av från dess anslag och återförs till EU-budgeten. Kommissionen 
föreslår att utnyttjandeperioden minskas från tre till två år, vilket vi anser är ett steg i 
rätt riktning.  

Ansvarsskyldighet  

När det gäller ansvarsskyldighet innebär förslaget att medlemsstaterna får ansvaret för 
genomförandet, att förfarandena för samordnad granskning utvidgas och att 
kommissionens roll minskar. Om dessa förändringar genomförs korrekt kan de säkert 
minska de administrativa kostnaderna och öka effektiviteten. Men de skulle också leda 
till att övervakningen försvann, med en risk för fler oriktigheter i utgifterna, vilket på 
sikt skulle kunna äventyra de senaste 20 årens framsteg när det gäller den interna 
kontrollen.  
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Fler uppgifter finns i vårt 

— briefingdokument Förenkling av genomförandet av sammanhållningspolitiken 
efter 2020, som offentliggjordes den 28 maj 2018, 

— yttrande nr 6/2018 över förordningen om gemensamma bestämmelser, som 
offentliggjordes den 31 oktober 2018. 

Jordbruk och naturresurser 
Den 1 juni 2018 offentliggjorde kommissionen sitt förslag till gemensam 
jordbrukspolitik (GJP) efter 2020, som kommer att ha en finansiering på omkring 
330 miljarder euro. De viktigaste förändringarna jämfört med den innevarande 
programperioden kan sammanfattas på följande sätt:  

— En strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken per medlemsstat för 
samtliga GJP-utgifter (direktstöd, landsbygdsutveckling och marknadsåtgärder). 

— Försök att gå över till ett prestationsbaserat system. 

— En omdefiniering av stödberättigande för utgifter (baserat på rapporterad output 
och en ny syn på laglighet och korrekthet). 

— Förändringar av kontrollsystemen, särskilt för de attesterande organen. 

 

Finansieringsvillkor och prestationsinriktning  

Vi välkomnar kommissionens ambition att gå över till en prestationsbaserad modell för 
GJP. Avsaknaden av tydliga, specifika och kvantifierade EU-mål skapar dock osäkerhet 
kring hur kommissionen ska bedöma medlemsstaternas strategiska planer inom den 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_06/OP18_06_SV.pdf
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gemensamma jordbrukspolitiken. Vi beklagar också det faktum att den föreslagna 
prestationsramen endast ger svaga incitament: resultaten kan hamna långt under 
målen utan att detta har någon större inverkan på EU:s finansiering, och god 
prestation leder i bästa fall till en marginell ”prestationsbaserad” bonus. 

Vi är tveksamma till kommissionens ståndpunkt att förslaget kommer att stärka GJP:s 
kopplingar till miljö- och klimatmål. Och vi undrar också hur kommissionen ska 
bedöma eller mäta miljöeffekterna av de föreslagna förändringarna. 

Slutligen konstaterar vi att den största andelen av utgifterna inom GJP skulle fortsätta 
att utgöras av direktstöd till jordbrukare. Förslaget innehåller otillräckliga bevis för att 
jordbrukarna verkligen behöver denna form av inkomststöd. 

Förenkling 

Kommissionen föreslår att den rättsliga ramen minskas från fem till tre förordningar. 
En gemensam programplanering av åtgärder, som för närvarande delas mellan 
Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu), i en enda nationell strategisk plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken skulle säkert kunna bidra till samstämmighet. Det är 
dock oklart om GJP blir enklare generellt sett, eftersom komplexiteten i andra 
avseenden ökar (till exempel införs enligt förslaget ett miljösystem med mål som liknar 
målen för två andra miljöinstrument). 

Ansvarsskyldighet  

Kommissionens bedömning av stödberättigande ska enligt förslaget baseras på output 
och ett operativt styrningssystem men utesluta regler för enskilda stödmottagare i de 
strategiska planerna. Förslaget innehåller ingen definition av ”output”. Vi anser att det 
finns vissa åtgärder där outputen är beroende av stödmottagarnas fullgörande av 
åtaganden som anges i de strategiska planerna. Det är därför oklart hur 
stödberättigandet för vissa utgifter ska bedömas. 

Förslaget försvagar vidare både medlemsstaternas och kommissionens 
övervakningsroll på följande sätt:  

— Liksom i det förgångna ska de utbetalande organen ha i uppgift att säkerställa 
lagligheten och korrektheten i insatser som finansieras av GJP, medan de 
attesterande organen ska kontrollera hur styrningssystemen fungerar. Det är 
emellertid oklart om dessa kontroller också omfattar definitioner och särskilda 
stödvillkor som anges i de strategiska planerna. Dessutom ska det inte längre vara 
obligatoriskt för de attesterande organen att kontrollera lagligheten och 
korrektheten.  



16 

 

— Trots att kommissionen är ytterst ansvarig för genomförandet av budgeten ska 
den inte längre få kontrollstatistik från de utbetalande organen, vilket leder till att 
den inte kan kvantifiera icke stödberättigande utgifter. Nuvarande praxis som 
innebär att de attesterande organen ger säkerhet om stödet till enskilda 
lantbrukare ska också upphöra.  

 

Fler uppgifter finns i vårt 

— informationsdokument Framtidens gemensamma jordbrukspolitik, som 
offentliggjordes den 19 mars,  

— yttrande nr 7/2018 över den gemensamma jordbrukspolitiken, som 
offentliggjordes den 7 novemer 2018. 

Grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete  
Den 14 juni 2018 presenterade kommissionen sitt förslag till instrument för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, som skapats 
genom att flera befintliga instrument för yttre åtgärder slagits samman. För 
genomförandet av instrumentet under perioden 2021–2027 föreslås en budget på 
89,2 miljarder euro. 

 

Förenkling och flexibilitet 

Förslaget har en uppenbar potential att förenkla insatserna på detta politikområde. 
Framför allt välkomnar vi det faktum att en integrering av EUF i instrumentet för 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_CAP/Briefing_paper_CAP_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_SV.pdf
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grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete skulle föra in 
den i EU-budgeten. Resultatet skulle bli större samstämmighet mellan de olika EU-
fonder som tillhandahåller finansiellt stöd och starkare demokratisk kontroll för 
Europaparlamentet. Det återstår att se om en sammanslagning av fonder i sig är 
tillräckligt för att möjliggöra flexiblare svar på oförutsedda utmaningar och kriser. 

Kommissionen föreslår också en höjning av de tak över vilka handlingsplaner och 
åtgärder måste antas genom genomförandeakter. De föreslagna taken är dubbelt så 
höga som för EUF. Detta skulle kunna försvaga kontrollarrangemangen. 

Prestation 

Vi anser att den föreslagna prestationsbaserade metoden ska gälla i samtliga fall och 
inte bara grannskapsländer. På samma sätt bör användningen av resultatbaserad 
programmering också gälla tematiska program. 

Vi rekommenderar att kommissionen i sin utvärdering av instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete tydligare skiljer 
mellan själva förordningen och de påföljande åtgärderna. Vidare bör de särskilda mål 
som anges i förordningen kopplas tydligare till nyckelprestationsindikatorer. 

Med hänsyn till att EUF förs in i EU-budgeten anser vi att reglerna om budgetstöd i 
budgetförordningen för EUF bör harmoniseras med de regler som gäller för EU:s 
allmänna budget. Dessutom behöver omfattningen av kommissionens 
bedömningsutrymme när det gäller tillhandahållande av budgetstöd till 
utomeuropeiska länder och territorier (ULT) förtydligas.  

Fler uppgifter finns i vårt  

— yttrande nr 3/2018 över förslaget till rådets förordning med budgetförordning 
för elfte Europeiska utvecklingsfonden, som offentliggjordes den 
1 oktober 2018, 

— yttrande nr 10/2018 över instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, som offentliggjordes den 
17 december 2018.  

InvestEU  
Den 6 juni 2018 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om inrättande av 
InvestEU-programmet för att stödja investeringar i EU. Kommissionen uppskattar att 
den nya fonden kommer att mobilisera ytterligare investeringar på omkring 
650 miljarder euro. Det ska uppnås genom att en garanti på 38 miljarder euro 
tillhandahålls från EU-budgeten, vilket följer exemplet med den efterfrågetyrda 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=48483
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Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som inrättades under perioden 
2014–2020.  

 

Vi har inte ombetts att yttra oss över detta förslag. Men i rapporter och ett yttrande 
som nyligen offentliggjordes framförde vi ett antal synpunkter på Efsis 
komplementaritet med andra finansieringsinstrument och budgetgarantier, de 
metoder som används för att beräkna storleken på de ytterligare investeringar som 
mobiliseras och den geografiska fördelningen av projekt och, mer generellt, 
användningen av finansieringsinstrument för att finansiera EU-politik.  

Vi har tidigare även konstaterat brister i ansvarsskyldigheten när det gäller 
förvaltningen av och rapporteringen om utgifter från EU-budgeten. Att föra samman 
alla centralt förvaltade finansieringsinstrument i ett enda program är ett positivt steg 
för att minska den risken. Vi anser att denna bedömning i lika hög är tillämplig på 
kommissionens förslag. 

Slutligen måste kommissionen iaktta försiktighet när den delegerar, potentiellt till en 
mängd olika partner, befogenheter att ingå åtaganden för EU-budgeten. Vi anser också 
att kommissionen bör göra en utförlig analys av EU-budgetens totala finansiella 
exponering varje gång den föreslår lagstiftningsakter som orsakar eller ökar antalet 
betydande eventualförpliktelser. 
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Fler uppgifter finns i vårt 

— yttrande nr 2/2016 över Efsi, som offentliggjordes den 11 november 2016,  

— yttrande nr 6/2018 över förordningen om gemensamma bestämmelser, som 
offentliggjordes den 31 oktober 2018. 

 

Övergripande aspekter – vad sa vi? 
Detta fjärde avsnitt innehåller en översikt över våra synpunkter när det gäller 
övergripande aspekter av kommissionens förslag om EU:s inkomster och utgifter. 

Skyddet av rättsstatsprincipen  
Kommissionen lade fram ett förslag till förordning om skydd av EU-budgeten mot 
”generella brister” när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (t.ex. ett 
rättsväsende som inte är tillräckligt oberoende eller underlåtenhet att rätta till eller 
tillgripa påföljder mot olagliga beslut från myndigheter) i maj 2018. 

 

Vi välkomnar syftet med kommissionens lagstiftningsförslag eftersom sådana brister 
kan påverka principerna för en sund ekonomisk förvaltning eller skyddet av unionens 
finansiella intressen. Den nya mekanismen är mer specifik än andra alternativ som står 
till kommissionens förfogande vad beträffar omfattning, ändamålsenlighet och 
tillämplighet. Vi anser emellertid att förslaget i detta skede saknar vissa tydliga och 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP16_02/OP16_02_SV.pdf
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specifika kriterier som definierar vad som utgör en ”generell brist” eller hur åtgärder 
ska genomföras. Därför anser vi också att förfarandet och åtgärdernas omfattning 
behöver förtydligas ytterligare. Slutligen rekommenderar vi att skyddsåtgärder vidtas 
för att undvika negativa effekter för stödmottagare i EU-program.  

Fler uppgifter finns i vårt  

— yttrande nr 1/2018 över rättsstatens principer, som offentliggjordes den 
17 juli 2018. 

Kampen mot bedrägerier och korruption 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 

Den 23 maj 2018 lade kommissionen fram sitt förslag om att anpassa Olafs 
funktionssätt till inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten och att öka Olafs 
effektivitet. 

 

Vi anser att förslaget inte garanterar att skyddet av EU:s ekonomiska intressen stärks 
på ett effektivt sätt. Vi påpekar också att de föreslagna ändringarna inte är tillräckliga 
för att göra Olafs utredningar avsevärt effektivare.  

Vi är tveksamma till de föreslagna arrangemangen för samarbete mellan Olaf och 
Europeiska åklagarmyndigheten. Till exempel rekommenderar vi att Olaf ges en mer 
strategisk roll i EU:s bedrägeribekämpningsåtgärder, vilket bör leda till bättre tillsyn på 
EU-nivå. På medellång sikt bör kommissionen utvärdera dessa arrangemang och vid 
behov föreslå kompletterande lagstiftningsåtgärder. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_01/OP18_01_SV.pdf
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Programmet för bedrägeribekämpning 

Den 30 maj 2018 lade kommissionen fram sitt förslag om skydd av EU:s ekonomiska 
intressen och en korrekt tillämpning av EU:s tull- och jordbrukslagstiftning. Den totala 
budget som föreslås för detta program uppgår till 181 miljoner euro. 

Vi anser att det finns en risk för överlappningar och bristande synergier mellan detta 
program och andra program som finansierar liknande åtgärder. Vi ifrågasätter därför 
programmets förmåga att leverera ett europeiskt mervärde. Vi är även tveksamma till 
om de föreslagna prestationsindikatorerna är lämpliga för att övervaka och utvärdera 
programresultat. 

Visselblåsning  

Den 29 maj 2018 lade kommissionen fram sitt förslag om skydd för personer som 
rapporterar om överträdelser av unionsrätten. 

Vi välkomnar förslaget i stort och har lämnat en rad specifika rekommendationer. 

Fler uppgifter finns i vårt 

— yttrande nr 4/2018 över visselblåsning, som offentliggjordes den 
15 oktober 2018,  

— yttrande nr 8/2018 över Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten, som 
offentliggjordes den 22 novemer 2018,  

— yttrande nr 9/2018 över EU-programmet för bedrägeribekämpning, som 
offentliggjordes den 22 november 2018. 

Bedömning av lagstiftningens effekter: principen om ”bättre 
lagstiftning” 
Konsekvensbedömningar utgör en central del av kommissionens agenda för bättre 
lagstiftning och syftar till att EU:s politik och lagar ska utformas och bedömas så att de 
uppnår sina mål på det effektivaste och ändamålsenligaste sättet1. I 
konsekvensbedömningarna undersöks framför allt om EU-åtgärder behövs, och möjliga 
effekter av tillgängliga lösningar analyseras. Bedömningar krävs när ett 
kommissionsinitiativ, oavsett typ, förväntas få betydande ekonomiska, sociala eller 
miljömässiga effekter. Bedömningar är därför möjliga när det gäller 
lagstiftningsförslag, icke-lagstiftningsinitiativ (t.ex. finansieringsprogram och 

                                                      
1 Europeiska kommissionen, Bättre lagstiftning: Bättre resultat för ett starkare EU, 

COM(2016) 615 final, 14.9.2016. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_04/OP18_04_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_08/OP_OLAF_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_09/OP_ANTIFRAUD_SV.pdf
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rekommendationer avseende förhandlingar om internationella avtal) och 
genomförandeakter/delegerade akter. Resultatet av konsekvensbedömningsprocessen 
sammanfattas i en rapport. Kommissionens nämnd för lagstiftningskontroll 
kontrollerar kvaliteten på och avger ett yttrande över varje rapport. 

Enligt budgetförordningen ska program och verksamheter som ger upphov till stora 
utgifter också göras till föremål för utvärderingar i förväg2. Om program och 
verksamheter väntas få betydande ekonomisk, miljömässig eller social inverkan får 
utvärderingen anta formen av en konsekvensbedömning, och i detta fall måste 
kommissionen också analysera en rad genomförandealternativ.  

Kommissionen hade gjort utförliga och dokumenterade konsekvensbedömningar på de 
aktuella områdena för endast två av de sex förslagen till paketet om den fleråriga 
budgetramen som vi yttrade oss över. Bara i ett av de fyra fall där det inte fanns någon 
konsekvensbedömning fanns det en utvärdering i förväg (se tabell 1). 

Tabell 1 – Kommissionens utvärderingar som åtföljde förslagen 

Yttrande över Konsekvensbedömning? Utvärdering i förväg? 

Rättsstatsprincipen Nej Nej 

Egna medel Nej Nej 

Förordningen om 
gemensamma 
bestämmelser 

Nej 
Nej 

GJP Ja Nej 

EU-programmet för 
bedrägeribekämpning Nej Ja 

Instrumentet för 
grannskap, 
utvecklingssamarbete och 
internationellt samarbete 

Ja Nej 

Vi anser fortfarande att kommisionen borde ha genomfört utförliga, dokumenterade 
konsekvensbedömningar av alla dessa viktiga lagstiftningsförslag. Det hade skapat en 
stabilare grund för bedömningen av förslagen och deras potential att generera ett 

                                                      
2 Artikel 34 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 

juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget. 
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europeiskt mervärde och skulle dessutom ha säkerställt efterlevnad av reglerna för 
bättre lagstiftning. 

Kommissionen gjorde en utförlig konsekvensbedömning när det gällde GJP, som är ett 
av de största utgiftsområdena. En del av analysen i den skiljer sig dock från våra 
iakttagelser. En punkt där våra åsikter skiljer sig åt handlar om traditionella GJP-
åtgärder (t.ex. direktstöd till jordbrukare) som bibehålls och fortfarande utgör den 
största delen av GJP-budgeten, trots att de varken är lämpliga för att åtgärda många 
miljö- och klimatrelaterade problem eller det effektivaste sättet att säkerställa en 
livskraftig inkomst.  

 

Fler uppgifter finns i vårt  

— yttrande nr 1/2018 över rättsstatens principer, som offentliggjordes den 
17 juli 2018, 

— yttrande nr 5/2018 över egna medel, som offentliggjordes den 11 oktober 2018, 

— yttrande nr 6/2018 över förordningen om gemensamma bestämmelser, som 
offentliggjordes den 31 oktober 2018, 

— yttrande nr 7/2018 över den gemensamma jordbrukspolitiken, som 
offentliggjordes den 7 novemer 2018, 

— yttrande nr 9/2018 över EU-programmet för bedrägeribekämpning, som 
offentliggjordes den 22 november 2018, 

— yttrande nr 10/2018 över instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, som offentliggjordes den 
17 december 2018. 

Villkoren för bestyrkandemetoden ännu inte uppfyllda  

När vi gick igenom kommissionens förslag om sammanhållning, GJP och instrumentet 
för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete analyserade 
vi också om förslagen skulle göra det möjligt för oss att genomföra ett 
bestyrkandeförfarande som ett led i vårt arbete med revisionsförklaringen (DAS).  

Vi anser att sammanhållningsförslaget ännu inte helt uppfyller minimivillkoren för en 
bestyrkandemetod. Vi konstaterar emellertid också att förordningen om gemensamma 
bestämmelser i sig inte kan uppfylla alla villkor för bestyrkande. För att åtgärda alla 
brister skulle medlemsstaterna och kommissionen behöva utforma de nödvändiga 
arrangemangen inom de områden som omfattas av deras behörighet. Framför allt 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_01/OP18_01_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_05/OP18_05_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_09/OP_ANTIFRAUD_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=48483
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behöver medlemsstaternas revisionsmyndigheter förbättra sina urval och sin 
dokumentation, sitt revisionsarbete och sin granskning av förskott till 
finansieringsinstrument och projekt som får statligt stöd, och kommissionen bör se 
över hur den beräknar procentsatsen för kvarstående fel.  

GJP-förslaget innehåller flera problem och osäkerheter – framför allt när det gäller den 
föreslagna definitionen av stödberättigande utgifter, säkerhetsramen och de 
attesterande organens roll — som skulle göra det svårt för oss att utföra vår revision 
inför revisionsförklaringen som ett bestyrkandeuppdrag.  

Avslutningsvis anser vi att förslaget om instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete ännu inte innehåller en lämplig 
internkonrollram för att vi i linje med våra planer ska kunna gå över till en 
bestyrkandemetod. 

Förstärkning av den oberoende funktionen för extern revision av organ 
som upprättas av Europeiska unionen 
För att den parlamentariska kontrollen av alla organ som deltar i genomförandet av 
EU:s politik och program ska vara ändamålsenlig krävs att det finns tillförlitliga 
arrangemang för anssvarsskyldighet och att revisionsuttalanden från oberoende 
externa revisorer används. Flera olika revisionsmandat bör undvikas för att minska 
risken för motstridiga uttalanden, dubbelarbete eller överlappningar. 

Vi föreslår därför att revisionsrätten, som allmän regel, bör utses till extern revisor för 
alla organ som upprättas av Europeiska unionen. När rådet och parlamentet förhandlar 
om kommissionens lagstiftningsförslag bör de dessutom framhålla att våra 
revisionsrättigheter är obegränsade på alla områden där EU:s politik och program 
genomförs, intäkter uppbärs och EU-medel utsätts för risker eller används.  

Fler uppgifter finns i vårt 

— briefingdokument om kommissionens förslag till flerårig budgetram för 2021–
2027, som offentliggjordes den 10 juli 2018, 

— yttrande nr 2/2018 över en europeisk valutafond, som offentliggjordes den 
8 oktober 2018. 

 
  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_MFF2/BRP_MFF2_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_02/OP18_02_SV.pdf
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Bakgrundsinformation  

Paketet om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – 51 
lagstiftningsförslag 
Den fleråriga budgetramen är EU:s långtidsbudget. I den fastställs de högsta belopp 
som finns tillgängliga för var och en av de viktigaste utgiftskategorierna (rubriker).  

Den 2 maj 2018 offentliggjorde kommissionen sitt övergripande lagstiftningsförslag om 
nästa fleråriga budgetram. Det följdes av sektorsspecifika förslag om bland annat EU:s 
viktigaste utgiftsprogram. Paketet om den fleråriga budgetramen omfattar totalt 
51 lagstiftningsförslag (se bilaga I). 

Nästa fleråriga budgetram täcker sjuårsperioden 2021 till 2027. För denna period 
föreslår kommissionen utgifter på totalt 1 135 mijarder euro i 2018 års priser. Det är 
en ökning med cirka 5 % jämfört med den föregående fleråriga budgetramen. 
Kommissionen föreslår framför allt ökad finansiering för ”Inre marknaden, innovation 
och den digitala ekonomin”, ”Migrationshantering och gränsförvaltning” och 
”Grannländer och omvärlden”. Samtidigt föreslår den minskade anslag till 
”Naturresurser och miljön” (se bilaga II). 

Lagstiftningsförfarandet för den fleråriga budgetramen  
Innan en sjuårig budgetramsperiod inleds antar rådet enhälligt förordningen om den 
fleråriga budgetramen efter att ha fått Europaparlamentets godkännande. 
Parlamentet kan antingen godkänna eller förkasta rådets ståndpunkt men inte göra 
några ändringar i den. Med få undantag antar rådet och parlamentet gemensamt 
sektorspecifik lagstiftning i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (även 
kallat medbeslutande). Slutligen antar rådet enhälligt eventuella ändringar av EU:s 
övergripande finansieringssystem (egna medel) — de måste emellertid också 
ratificeras av de nationella parlamenten. 

De två medlagstiftarna kan också ge kommissionen befogenhet att anta 
genomförandeakter, med åtgärder som ska säkerställa att lagar efterlevs på samma 
sätt i hela EU, och/eller delegerade akter, som ändrar eller kompletterar befintliga 
lagar, särskilt för tillägg av nya sekundära bestämmelser. 
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Tidsplan 
Ursprungligen planerade kommissionen att nå en politisk överenskommelse med 
medlagstiftarna senast våren 2019 för att tidigt skapa rättslig och ekonomisk säkerhet 
för de myndigheter i medlemsstaterna som genomför EU:s budget. Nu planerar den att 
avsluta förhandlingarna om paketet om den fleråriga budgetramen före utgången av 
2019 — ett år innan den nya utgiftsperioden inleds.  

Figur 1 innehåller en detaljerad tidsplan som visar lagstiftningsförfarandet för paketet 
om nästa fleråriga budgetram.  

Figur 1 — Tidsplan för förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 

 
Källa: Europeiska revisionsrätten, på grundval av uppgifter från kommissionen. 
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Vår roll i lagstiftningsförfarandet för den fleråriga budgetramen 
Europeiska revisionsrätten är EU:s oberoende externa revisor. Vårt uppdrag är att 
bidra till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning, verka för redovisningsskyldighet 
och insyn och fungera som oberoende väktare av EU-medborgarnas ekonomiska 
intressen. Vi varnar för risker, avger en revisionsförklaring, pekar på brister och goda 
exempel och erbjuder EU:s politiskt ansvariga och lagstiftare vägledning om hur 
förvaltningen av EU:s åtgärder och program kan förbättras och ser till att EU-
medborgarna vet hur deras pengar används. 

Vad beträffar kommissionens lagstiftningsförslag utgörs våra specifika bidrag av 
yttranden. Yttrandena avges antingen på begäran av en av de övriga institutionerna 
eller så är de obligatoriska, nämligen om ett förslag påverkar den ekonomiska 
förvaltningen eller rör metoderna och förfarandena för att uppbära inkomster (se 
bilaga III).  

Vi bygger vår granskning av lagstiftningsförslag på resultaten av vårt tidigare 
granskningsarbete (som offentliggjorts i årsrapporter och särskilda rapporter). När det 
gäller nästa fleråriga budgetram har vi också offentliggjort ett antal briefingdokument 
med våra synpunkter innan kommissionen presenterat sina lagstiftningsförslag. 

Kommissionen har begärt att få våra synpunkter på ett utvalt antal lagstiftningsförslag 
(se tabell 2). Dessutom har rådet och/eller Europaparlamentet var för sig begärt att vi 
ska yttra oss över vissa av dessa förslag, vanligtvis i enlighet med artikel 287.4. Vi har 
också ombetts att yttra oss över fyra andra lagstiftningsförslag som inte ingår i paketet 
om den fleråriga budgetramen men som har att göra med det.  
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Tabell 2 – Begäranden om revisionsrättens yttrande avseende nästa 
fleråriga budgetram 

Yttrande Institution Artikel i EUF-fördraget  

Paketet om den fleråriga budgetramen 

Yttrande nr 1/2018: 
Rättsstatsprincipen kommissionen 322.1 a  

Yttrande nr 5/2018: Egna 
medel 

kommissionen 
parlamentet 
rådet 

322.2  
287.4 
287.4 

Yttrande nr 6/2018: 
Förordningen om 
gemensamma bestämmelser 

kommissionen 
rådet 

322.1 a  
287.4 

Yttrande nr 7/2018: GJP kommissionen 
parlamentet 

287.4 
322  

Yttrande nr 9/2018: 
Programmet för 
bedrägeribekämpning 

kommissionen 
rådet 

325  
287.4 

Yttrande nr 10/2018: 
Instrumentet för grannskap, 
utvecklingssamarbete och 
internationellt samarbete 

kommissionen 
parlamentet 
rådet 

322.1  
322 
287.4 

Utanför paketet om den fleråriga budgetramen  

Yttrande nr 2/2018: 
Europeiska valutafonden parlamentet 287.4 

Yttrande nr 3/2018: Elfte 
Europeiska utvecklingsfonden 

kommissionen 
rådet 

287.4 
287.4 

Yttrande nr 4/2018: Skydd för 
personer som rapporterar om 
överträdelser av unionsrätten  

kommissionen 
rådet 
parlamentet  

325 
287.4 
325.4 

Yttrande nr 8/2018: Olaf 
kommissionen 
parlamentet 
rådet 

325 
322 
287.4 
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I granskningsrapporter och analyser som vi offentliggjort de senaste åren (se tabell 3) 
har vi, avslutningsvis, lämnat ett antal rekommendationer och förslag för att komma 
till rätta med systemrelaterade problem som kommissionen skulle behöva åtgärda när 
den utarbetar den nya fleråriga budgetramen.  

Tabell 3 – Briefingdokument om den fleråriga budgetramen 2021–2027 
som offentliggjorts 

Titel Datum för 
offentliggörande 

Briefingdokument om kommissionens förslag till flerårig 
budgetram för 2021–2027 10 juli 2018 

Briefingdokument om förenkling av genomförandet av 
sammanhållningspolitiken efter 2020 28 maj 2018 

Ett bidrag till förenklingen av EU:s forskningsprogram 
efter Horisont 2020 21 mars 2018 

Informationsdokument om framtidens gemensamma 
jordbrukspolitik 19 mars 2018 

 

  



30 

 

Bilagor 

Bilaga I — Översikt över kommissionens lagstiftningsförslag om 
paketet om den fleråriga budgetramen 

Nr Program Lagstiftningsinstrument 
Förslag – paketet om den fleråriga budgetramen 

1 

Paketet om den fleråriga budgetramen 

Förslag till rådets förordning om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 

2 

Förslag till Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om 
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund 
ekonomisk förvaltning 

3 
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om skydd av unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna 

4 Rådets beslut om systemet för Europeiska unionens 
egna medel 

5 

Rådets förordning om metoder och förfaranden för 
tillhandahållande av egna medel baserade på en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska 
unionens system för handel med utsläppsrätter och 
plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och 
om åtgärder för att möta likviditetsbehov 

6 

Rådets förordning om ändring av förordning (EEG, 
Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga 
ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från 
mervärdeskatt 

7 Rådets förordning om genomförandebestämmelser till 
systemet för Europeiska unionens egna medel 

8 
Rättsliga frågor, rättigheter och värden 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av programmet för rättigheter och 
värden  

9 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av programmet för rättsliga frågor  

10 Europeiska socialfonden+ Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om Europeiska socialfonden+ (ESF+)  

11 Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter 

12 Perikles – skydd av euron mot 
förfalskning 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av ett program för utbyte, stöd och 
utbildning för att skydda euron mot förfalskning under 
perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet) 

13 
Europeiska 
investeringsstabiliseringsfunktionen för 
den ekonomiska och monetära unionen 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av Europeiska 
investeringsstabiliseringsfunktionen  
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Nr Program Lagstiftningsinstrument 
Förslag – paketet om den fleråriga budgetramen 

14 Reformstödsprogrammet Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av reformstödsprogrammet  

15 Life – program för miljö och 
klimatpolitik 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av ett program för miljö och 
klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning 
(EU) nr 1293/2013 

16 

Europeiska garantifonden för 
jordbruket och Europeiska 
jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om finansiering, förvaltning och övervakning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande 
av förordning (EU) nr 1306/2013. 

17 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om fastställande av regler om stöd för de strategiska 
planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen 
för den gemensamma jordbrukspolitiken och som 
finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket 
(EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1307/2013. 

18 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om 
upprättande av en samlad marknadsordning för 
jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om 
kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och 
livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd av 
geografiska beteckningar för, aromatiserade 
vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder 
inom jordbruket till förmån för unionens yttersta 
randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda 
åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre 
Egeiska öarna 

19 Erasmus+ 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för 
utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av 
förordning (EU) nr 1288/2013  

20 Kreativa Europa 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–
2027) och om upphävande av förordning (EU) 
nr 1295/2013  
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Nr Program Lagstiftningsinstrument 
Förslag – paketet om den fleråriga budgetramen 

21 

Europeiska regionala utvecklingsfonden 
och Sammanhållningsfonden 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om Europeiska regionala utvecklingsfonden och 
Sammanhållningsfonden  

22 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om en mekanism för lösning av rättsliga och 
administrativa problem i ett gränsöverskridande 
sammanhang  

23 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt 
territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och 
finansieringsinstrument för externa åtgärder  

24 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om gemensamma bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, 
Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och 
fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder 
och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre 
säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och 
visering  

25 

Horisont Europa 

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om 
inrättande av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet 
för forskning och innovation 

26 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet 
för forskning och innovation, och om dess regler för 
deltagande och spridning 

27 Euratoms forsknings- och 
utbildningsprogram 

Förslag till rådets förordning om inrättande av 
Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och 
utbildningsprogram för perioden 2021–2025 som 
kompletterar Horisont Europa – ramprogrammet för 
forskning och innovation  

28 Internationella termonukleära 
experimentreaktorn (Iter) 

Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 
2007/198/Euratom om inrättande av ett europeiskt 
gemensamt företag för Iter och utveckling av 
fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta 
företag 
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Nr Program Lagstiftningsinstrument 
Förslag – paketet om den fleråriga budgetramen 

29 

Inremarknadsprogrammet, inbegripet: 
– företagens konkurrenskraft och små 

och medelstora företag 
(Cosmeprogrammet) 

– Livsmedelssäkerhet 
– Djurhälsa, djurskydd och växtskydd 
– Statistik 
– Finansiella tjänster 
– Konsumentskydd 
– Konkurrens 
– Rättsligt och administrativt 

samarbete 
– Utformning av bestämmelser och 

standarder 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av programmet för den inre marknaden, 
konkurrenskraft för företag, inklusive små och 
medelstora företag, och europeisk statistik samt om 
upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) 
nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) 
nr 652/2014 och (EU) 2017/826 

30 EU-programmet för 
bedrägeribekämpning 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av EU-programmet för 
bedrägeribekämpning  

31 

EU:s rymdprogram, inbegripet: 
– Galileo och Egnos 
– Copernicus 
– Främja en innovativ europeisk 

rymdsektor 
– Rymdövervakning och rymdväder, 

Govsatcom (säker 
satellitkommunikation) 

– Europeiska unionens 
rymdprogrambyrå 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av unionens rymdprogram och 
Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om 
upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) 
nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 
541/2014/EU 

32 
InvestEU-fonden, med fyra fönster: 
– Hållbar infrastruktur 
– Forskning och innovation 
– Sociala investeringar och kompetens 
– Små och medelstora företag 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av InvestEU-programmet  

33 

Förslag till rådets förordning om ändring av rådets 
förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om 
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av 
övergripande statligt stöd 

34 Tullsamarbete (Customs) 
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av ett tullprogram för samarbete i 
tullfrågor 

35 Skattesamarbete (Fiscalis) 
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på 
beskattningsområdet 

36 Europeiska solidaritetskåren 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av programmet för Europeiska 
solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen 
om den europeiska solidaritetskåren] och förordning 
(EU) nr 375/2014 
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Nr Program Lagstiftningsinstrument 
Förslag – paketet om den fleråriga budgetramen 

37 

Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
för tre sektorer: 
– Transport 
– Energi 
– Digitalt 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa 
och om upphävande av förordningarna (EU) 
nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014  

38 

Programmet för ett digitalt Europa, 
med fem pelare: 
– Högpresterande datorsystem 
– Cybersäkerhet 
– Artificiell intelligens 
– Avancerade digitala färdigheter 
– Projekt för storskaligt införande 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av programmet för ett digitalt Europa 
för perioden 2021–2027 

39 Europeiska havs- och 
fiskerifonden/internationellt fiskeavtal  

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om Europeiska havs- och fiskerifonden och om 
upphävande av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 508/2014 

40 Asyl-, migrations- och 
integrationsfonden 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av Asyl- och migrationsfonden 

41 Fonden för integrerad gränsförvaltning, 
med två delar: 
– Gränsförvaltning och visering 
– Tullkontrollutrustning 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande, som en del av Fonden för integrerad 
gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd 
för gränsförvaltning och visering 

42 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande, som en del av Fonden för integrerad 
gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd 
för tullkontrollutrustning 

43 Fonden för inre säkerhet Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av Fonden för inre säkerhet  

44 Kärnkraftsavveckling i Litauen 

Förslag till rådets förordning om inrättande av 
stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket 
Ignalina i Litauen (Ignalinaprogrammet) och om 
upphävande av rådets förordning (EU) nr 1369/2013 

45 

Kärnsäkerhet och avveckling av 
kärnkraftverk, inbegripet: 
– Stöd till Bulgarien 
– Stöd till Slovakien 
– Avveckling av kommissionens 

anläggningar 
– Kärnsäkerhet och 

kärnämneskontroll 

Förslag till rådets förordning om inrättande av ett 
särskilt finansieringsprogram för avveckling av 
kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt 
avfall och om upphävande av rådets förordning 
(Euratom) nr 1368/2013 

46 

Europeiska försvarsfonden, som 
omfattar: 
– Forskning 
– Förmågeutveckling 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av Europeiska försvarsfonden 

47 Den europeiska fredsfaciliteten 

Förslag framlagt för rådet av unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 
med stöd av Europeiska kommissionen, till rådets 
beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet 
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Nr Program Lagstiftningsinstrument 
Förslag – paketet om den fleråriga budgetramen 

48 
Instrumentet för grannskap, 
utvecklingssamarbete och 
internationellt samarbete, inbegripet: 
– Europeiska utvecklingsfonden 
– Finansieringsinstrument för 

utvecklingssamarbete 
– Europeiska grannskapsinstrumentet 
– Det europeiska instrumentet för 

demokrati och mänskliga rättigheter 
– Partnerskapsinstrumentet 
– Instrumentet som bidrar till 

stabilitet och fred 
– Instrumentet för 

kärnsäkerhetssamarbete. 
– Förordningen om gemensamma 

bestämmelser 
– Europeiska fonden för hållbar 

utveckling 
– Makroekonomiskt stöd 
– Det externa utlåningsmandatet 
– Garantifonden för åtgärder 

avseende tredje land 
– Investeringsfaciliteten för Afrika, 

Västindien och Stillahavsområdet 
– De yttre aspekterna av migration 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete 

49 

Förslag till rådets förordning om inrättande av ett 
europeiskt instrument för kärnsäkerhet som 
kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, 
och som grundar sig på Euratomfördraget 

50 
Samarbete med de utomeuropeiska 
länderna och territorierna (inklusive 
Grönland) 

Förslag till rådets beslut om associering av de 
utomeuropeiska länderna och territorierna med 
Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan 
Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och 
Konungariket Danmark, å andra sidan (ULT-beslutet) 

51 Instrumentet för stöd inför 
anslutningen 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av instrumentet för stöd inför 
anslutningen (IPA III) 

Förslag som har att göra med paketet om den fleråriga budgetramen men som inte ingår i 
det 

+1  Förslag till rådets förordning om inrättande av 
Europeiska valutafonden 

+2  Förslag till rådets förordning med budgetförordning för 
elfte Europeiska utvecklingsfonden 

+3  

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 
om utredningar som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med 
Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i 
Olafs utredningar (COM(2018) 338 final) 

+4  
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
skydd för personer som rapporterar om överträdelser 
av unionsrätten (COM(2018) 0218 final) 
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Bilaga II — Kommissionens förslag till flerårig budgetram 2021–2027 — föreslagna ändringar av EU:s 
sjuårsbudget 

 
Källa: Europeiska revisionsrätten, på grundval av uppgifter från kommissionen. 

 

Erasmus + annat

Kärnsäkerhet och avveckling av 
kärnkraftverk + annat

Livsmedel och foder + 
konsumentskydd

Kreativa Europa + annat

Initiativet EU-frivilliga för humanitärt 
arbete + annat

Unionens civilskyddsmekanism

1a
Konkurrenskraft för 
tillväxt och 
sysselsättning
(inklusive forskning)

1b
Ekonomisk, social och 
territoriell 
sammanhållning

2
Hållbar tillväxt: 
Naturresurser ( inklusive 
den gemensamma 
jordbrukspolitiken)

3 Säkerhet och 
medborgarskap

4 Europa i världen

5

1
Inre marknad, innovation 
och digitalt ( inklusive 
forskning)

2 Sammanhållning och 
värderingar

3
Naturresurser och miljö
( inklusive den gemensamma 
jordbrukspolitiken)

4 Migration och 
gränsförvaltning 

6 Grannskapet och 
omvärlden

7
Europeisk offentlig 
förvaltning 

5 Säkerhet och försvar

Administration

Fleråriga budgetramen 2014–
2020

1 082 miljarder euro
(justerat och i 2018 års priser)

Fleråriga budgetramen 2021–
2027

1 135 miljarder euro
(i 2018 års priser)

5 %
ÖKNING

Struktur och rubriker

10,8 %

14,6 %

35,8 %

34,5 %

36,9 %

29,7 %

1,1 %

4,9 %

8,9 %

9,6 %

6,5 %

6,7 %

Fleråriga budgetramen 2014–2020

Fleråriga budgetramen 2021–2027

49,9 md euro
(+43 %)

4,7 md euro
(+1 %)

63,0 md euro
(-16 %)

43,1 md euro
(+359 %)

12,6 md euro
(+13 %)

4,8 md euro
(+7 %)

Prioriterade områden: stora ökningar under 
mindre rubriker

52

63

nya medel

omfördelade medel

115
miljarder euro

för omprioritering

Fleråriga budgetramen 2021–2027

1 135 miljarder euro

166 md 
euro

392 md 
euro

337 md 
euro

55 md euro

109 md euro

76 md euro

+49,9 md euro

+4,7 md euro

-63,0 md euro

+43,1 md euro

+12,6 md euro

+4,8 md euro

Ytterligare medel till prioriterade områden
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Bilaga III — Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) – den rättsliga grunden för revisionsrättens 
yttranden 

Icke-obligatoriska 
Artikel 287.4: ”[…] Revisionsrätten får också när som helst framföra iakttagelser i 
särskilda frågor, speciellt i form av särskilda rapporter, och yttra sig på begäran av 
någon av unionens övriga institutioner.” 

Obligatoriska 

Artikel 322.1 

”Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar, i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört revisionsrätten, anta a) finansiella regler 
som särskilt ska ange närmare bestämmelser om budgetens uppställning och 
genomförande och om redovisning och revision […].” 

Artikel 322.2 

”Rådet ska genom beslut, på förslag av kommissionen och efter att ha hört 
Europaparlamentet och revisionsrätten, fastställa de sätt och det förfarande enligt 
vilka de budgetinkomster som fastställs i den ordning som gäller för unionens egna 
medel ska ställas till kommissionens förfogande samt bestämma nödvändiga åtgärder 
för att möta ett eventuellt likviditetsbehov.” 

Artikel 325.4 

”Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört revisionsrätten besluta om nödvändiga 
åtgärder som rör förebyggande av och kamp mot bedrägerier som riktar sig mot 
unionens ekonomiska intressen för att ge effektivt och likvärdigt skydd i 
medlemsstaterna liksom i unionens institutioner, organ och byråer.” 

Artikel 336  

”Europaparlamentet och rådet ska, genom förordningar i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört övriga berörda institutioner, fastställa 
tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen och anställningsvillkor 
för övriga anställda vid unionen.” 
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