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Sammanfattning 
I Utestående åtaganden, det vill säga belopp för vilka åtaganden har ingåtts men inga 
betalningar har gjorts, har ofta uppmärksammats av EU-budgetens många 
intressenter. Det beror på att dessa åtaganden sammantaget är stora och att de hela 
tiden ökar i värde. 

II Revisionsrätten följer utvecklingen av de utestående åtagandena som en del av den 
årliga revisionen av EU:s räkenskaper. Denna analys är inriktad på de utestående 
åtagandena i slutet av 2017, som är det senaste budgetår för vilket vi har slutfört vår 
årliga revision. Syftet är inte att avge någon försäkran om beloppet, utan att analysera 
de huvudfaktorer som påverkade det. Vi bygger vår rapport på en genomgång av 
relevanta dokument, en analys av de uppgifter som finns i kommissionens system och i 
andra rapporter, diskussioner med kommissionens personal och en undersökning av 
ett begränsat antal utestående åtaganden. 

III Värdet på de utestående åtagandena har ökat nästan oavbrutet i flera år och 
nådde 267 miljarder euro i slutet av 2017. Beloppet är till stor del ett resultat av gapet 
mellan åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden, i kombination med 
att de fleråriga budgetramarna går in i varandra och att program som finansieras av EU 
genomförs långsamt. En del av ökningen kan också tillskrivas tillväxten i EU-budgeten, 
däribland behovet av anpassning till anslutningen av nya medlemsstater. 

IV De regler som styr utgifterna på olika områden i budgeten har haft en betydande 
inverkan på de ökade utestående åtagandena. De europeiska struktur- och 
investeringsfonderna (ESI-fonderna) bidrog med den största andelen, 189,9 miljarder 
euro i slutet av 2017, huvudsakligen på grund av följande: 

o Perioderna då ESI-programmen kan genomföras går in i varandra. 

o Den rättsliga ramen för ESI-programmen blir sent antagen. 

o Perioden för automatiskt tillbakadragande har förlängts från två till tre år. 

o Förseningar till följd av nya förfaranden och krav när det gäller utgifter från ESI-
fonderna för perioden 2014–2020. 

V Vi lyfter fram de betydande risker det kan innebära för EU-budgeten om de 
utestående åtagandena ligger på en hög nivå. Det kan göra att det blir omöjligt att lösa 
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betalningsansökningar i tid på grund av otillräckliga belopp i årsbudgetarna, och det 
ökar EU-budgetens finansiella exponering. 

VI De utestående åtagandena kan minskas genom att man  

o ändrar nivåerna på budgetkomponenterna för dem: åtaganden, betalningar och 
tillbakadraganden,  

o tar itu med de faktorer som ligger bakom ökningen,  

o säkerställer finansiell disciplin och enklare regler för att använda budgeten. 

VII Vi lyfter fram möjliga lösningar som vi har övervägt i vårt tidigare arbete. Några 
exempel: 

o Antagande i tid av den fleråriga budgetramen för 2021–2027 med tillhörande 
fleråriga program. 

o Förenkling av reglerna för att använda budgeten. 

o Välgrundad prognostisering av betalningsbehoven. 

o Säkerställande av en lämplig balans mellan anslagen för åtaganden och 
betalningar. 
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Inledning 
01 Det ackumulerade värdet av utestående åtaganden – som också kallas ”RAL”1 – 
har varit föremål för diskussion från åtskilliga av EU-budgetens intressenter. I många år 
har vi använt våra årsrapporter för att uttrycka oro för att de utestående åtagandena 
tenderar att öka2, och rekommenderat kommissionen att agera för att minska dem. 
Vårt syfte med denna analys är att ge insikt i hur beloppet för de utestående 
åtagandena har utvecklats fram till slutet av 2017 och vilka de viktigaste faktorerna är 
bakom denna trend. Vi belyser de främsta riskerna med stora utestående åtaganden 
och drar slutsatser genom att beakta några av våra tidigare rekommendationer. 

02 Det här är inte en granskningsrapport, utan en analys som till stor del baseras på 
offentligt tillgängliga uppgifter. Vi utarbetade den efter att vi fått frågor om detta i 
samband med presentationen av vår årsrapport för budgetåret 2017 den 
4 oktober 2018 i Europaparlamentets budgetkontrollutskott. I analysen används 
arbete som gjorts för våra årsrapporter och ett antal särskilda rapporter. Vi har också 
undersökt relevanta dokument som tagits fram av kommissionen och andra organ, och 
hållit möten med de av kommissionens avdelningar som representerar centrala 
utgiftsområden som bidrar till de utestående åtagandena3. 

03 För våra årsrapporter testar vi ett urval av åtaganden, bestående av åtaganden 
som gjorts under det budgetår som granskas och utestående åtaganden från tidigare 
år. Vi har utgått från resultaten från våra tester av åtaganden inför årsrapporten för 
2017 och kompletterat det med att undersöka ett ytterligare urval av 30 utestående 
åtaganden för att förstå varför de fortfarande är öppna. 

                                                      
1 Från franskans ”reste à liquider”. 

2 Se t.ex. punkt 2.48 i årsrapporten för 2017, punkt 2.14 i årsrapporten för 2016, punkt 2.40 i 
årsrapporten för 2015, punkterna 1.37 och 1.38 i årsrapporten för 2011, punkterna 3.8–
3.11 i årsrapporten för 2007 och punkterna 2.16–2.20 i årsrapporten för 2003. 

3 Vi besökte de generaldirektorat som ansvarar för förvaltning av EU-budgeten (GD Budget), 
regional och urban sammanhållningspolitik (GD Regional- och stadspolitik), 
landsbygdsutveckling (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling), grannskapspolitik och 
utvidgningsförhandlingar (GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar) och 
forskning och innovation (GD Forskning och innovation). 
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Vad är utestående åtaganden? 

04 För att kunna ingå rättsliga skyldigheter att tillhandahålla finansiering (”rättsliga 
åtaganden”) måste kommissionen få en årsbudget godkänd av Europaparlamentet och 
rådet. Årsbudgeten innefattar åtagandebemyndiganden, belopp som är tillgängliga för 
åtaganden under året, men som inte nödvändigtvis kommer att betalas ut samma år, 
och betalningsbemyndiganden, faktiska belopp som är tillgängliga för betalning under 
året. 

05 Utestående åtaganden utgörs av alla åtaganden som gjorts under innevarande 
eller föregående år och som ännu inte har betalats eller annullerats (”dragits tillbaka”). 
De flesta av dem utgör en framtida betalningsskyldighet i EU:s budget. 

06 Normalt finns det en naturlig tidsfördröjning mellan när ett program startar4, då 
det vanligtvis görs åtaganden för medlen i sin helhet eller i form av årliga 
delbetalningar, och tidpunkten då betalningar görs. Beroende på typen av projekt kan 
förfarandena, innan arbetet kan påbörjas, innefatta en ansökningsomgång, bedömning 
av ansökningar om EU-finansiering, beslut om att bevilja EU-finansiering samt 
anbudsinfordringar och tilldelning av kontrakt. När dessa steg väl är slutförda och 
projektet håller på att genomföras, måste de utgifter som uppkommit deklareras, 
kontrolleras och certifieras innan en betalningsansökan skickas till kommissionen. Den 
här processen tar olika lång tid beroende på typen av projekt. Gäller det komplicerade 
infrastrukturprojekt kan den hålla på i flera år. 

07 Eftersom åtaganden görs varje år kan de därför förbli utestående i flera år medan 
projekten genomförs. De totala utestående åtagandenas värde stiger när nya 
åtaganden ingås och sjunker när betalningar eller tillbakadraganden görs. 

08 Alla utestående åtaganden betalas inte i slutändan. Vissa annulleras (dras 
tillbaka) av ett antal anledningar, vilka definieras i förordningarna. Dessa 
tillbakadraganden minskar de utestående åtagandena. Det kan till exempel handla om 
att belopp i EU-budgeten för vilka åtaganden gjorts överskrider tidsgränserna för när 
betalningar får göras eller att överskott uppstår i de fall de totala betalningarna är 

                                                      
4 Inom ramen för rubrik 1b i den fleråriga budgetramen avses med operativa program 

detaljerade planer där medlemsstaterna fastställer hur pengar från EU-budgeten kommer 
att spenderas. Programmen genomförs genom projekt som väljs ut och övervakas av 
medlemsstaterna. 
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mindre än vad som avtalats. Värdet på tillbakadragandena är relativt lågt; de senaste 
elva åren (2007–2017) stod de för 2,1 % av de totala åtaganden som gjorts. 

Grund för åtaganden 

09 Den typiska grunden för åtaganden skiljer sig från ett budgetområde till ett 
annat. I tabell 1 visas exempel på grunden för åtaganden under varje rubrik i EU:s 
fleråriga budgetram. 

Tabell 1 – Grund för åtaganden 

Rubrik i den fleråriga 
budgetramen Grund för åtaganden 

Rubrik 1a 
Konkurrenskraft för tillväxt 
och sysselsättning 

Kontrakt med forskare och forskningsorganisationer, 
finansieringsavtal för infrastrukturprojekt, 
organisationer som hanterar rymdprogram, 
nationella byråer som hanterar Erasmusprogram. 

Rubrik 1b 
Ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning 

Årliga betalningar som fastställs i 
finansieringsplanen för operativa program för 
planerade sammanhållningsutgifter. 

Rubrik 2 
Hållbar tillväxt: naturresurser 

Årliga betalningar som fastställs i 
finansieringsplanen för operativa program för 
planerade landsbygdsutvecklingsutgifter. 
Fiskeriavtal baserade på protokoll som ingåtts 
mellan rådet och tredjeländer för att säkerställa 
fiskerättigheter. 

Rubrik 3 
Säkerhet och medborgarskap 

Kontrakt och avtal med medlemsstater och andra 
tredjeparter för att främja hälsa, kultur, asyl, 
jämställdhet och rättvisa. 

Rubrik 4 
Europa i världen 

Finansieringsavtal som ingås med utvecklingspartner 
för en viss period. 

Rubrik 5 
Administration Kontrakt för upphandling av varor och tjänster. 

Källa: Revisionsrätten. 

10 Vissa åtaganden, till exempel de för infrastrukturprojekt, kan fortsätta att vara 
utestående i flera år. År 2017 motsvarade de totala utestående åtagandena på 
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267,3 miljoner euro i genomsnitt 2,7 år av åtaganden som gäller längre än ett år5. 
Detta varierade mellan rubrikerna i den fleråriga budgetramen på grund av den olika 
karaktären på åtagandena och projekten under varje rubrik (tabell 2). 

Tabell 2 – utestående åtaganden i år av åtaganden som gäller längre än 
ett år 

Rubrik i den fleråriga budgetramen Utestående åtaganden  
i åtagandeår 

1 Smart tillväxt för alla  

1a Konkurrenskraft för tillväxt och 
sysselsättning 1,7 år 

1b Ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning 3,0 år 

2 Hållbar tillväxt: naturresurser 2,3 år 

3 Säkerhet och medborgarskap 1,2 år 

4. Europa i världen  2,7 år 

5 Administration Ej tillämpligt 

Alla rubriker i den fleråriga budgetramen 2,7 år 
Källa: Kommissionens rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för 2017. 

11 Under de flesta av rubrikerna finns både åtaganden som görs och betalas samma 
år och åtaganden som förs vidare till kommande år. Europeiska garantifonden för 
jordbruket (EGFJ), under rubrik 2, och rubrik 5 ”Administration” utgörs nästan helt av 
åtaganden som betalas samma år och påverkar därför inte de utestående åtagandena. 
I bilaga I finns mer information om de huvudsakliga programmen. 

Redovisning av de utestående åtagandena 

12 De utestående åtagandena redovisas i Europeiska unionens konsoliderade 
årsredovisning, både i rapporterna om budgetgenomförandet och i själva 
årsredovisningen. Rapporterna om budgetgenomförandet visar det totala beloppet för 

                                                      
5 Beräknat som beloppet för de utestående åtagandena i slutet av 2017 delat med beloppet 

för differentierade åtagandebemyndiganden i 2017 års budget. De differentierade 
åtagandebemyndigandena representerar belopp som i regel inte betalas samma år utan i 
framtiden. 



 10 

 

utestående åtaganden, medan totalvärdet för de utestående åtagandena på 267,3 
miljarder euro i den konsoliderade årsredovisningen i slutet av 20176 är uppdelat 
mellan skulder (45,9 miljarder euro) och poster utanför balansräkningen 
(221,4 miljarder euro). 

13 Den del av de utestående åtagandena som i balansräkningen redovisas som en 
skuld utgör det belopp som har tagits med i kostnaderna och visas 

o antingen som ett belopp att betala, för ersättningsanspråk eller fakturor som 
mottagits men ännu inte betalats, 

o eller som en upplupen kostnad, som motsvarar belopp som inga anspråk 
mottagits för ännu, men som kan knytas till förloppet för ett program eller 
projekt. 

14  Den del av de utestående åtagandena som redovisas som en post utanför 
balansräkningen7 utgör åtaganden som (ännu) inte kan knytas till ett utgiftsbelopp. De 
är villkorade förpliktelser som antingen kommer att betalas eller dras tillbaka under 
kommande år. 

15 I utkastet till avtal om Förenade kungarikets utträde ur EU anges att Förenade 
kungariket ska vara betalningsskyldigt till unionen för Förenade kungarikets andel av 
de budgetåtaganden i EU-budgeten8 som är utestående den 31 december 20209. En 
ökning av de utestående åtagandena leder därför till ett högre belopp att reglera. 
Detta minskar dock inte Förenade kungarikets totala bidrag eftersom ökande 
utestående åtaganden också innebär lägre bidrag för samma belopp under perioden 
före den 31 december 2020. 

Utveckling för de utestående åtagandena 

16 De utestående åtagandena har gradvis ökat så som visas i figur 1, och accelererat 
markant på senare år. De steg från 138,7 miljarder euro i slutet av 2007 till 

                                                      
6 COM(2018) 521 – Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning 2017. 

7 Under not 5.1 ”Utestående budgetåtaganden som ännu inte har bokförts” till EU:s 
konsoliderade årsredovisning 2017. 

8 Och i budgetarna för unionens decentraliserade byråer. 

9 Och för Förenade kungarikets andel av åtaganden som görs 2021 avseende 
åtagandebemyndiganden som förts över från 2020 års budget. 
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267,3 miljarder euro i slutet av 2017, en ökning på 93 %. Ökningen väntas fortsätta i 
framtiden (punkt 91). 

Figur 1 – Utvecklingen av de utestående åtagandena (i miljarder euro) 

 
Källa: Revisionsrätten, baserat på kommissionens rapporter om den ekonomiska förvaltningen och 

budgetförvaltningen. 

17 2017 är det fjärde året i den fleråriga budgetramen för 2014–2020. De 
utestående åtagandena 2017 motsvarade 25 % av de totala åtagandebemyndigandena 
för den fleråriga budgetramen. År 2010, som var det fjärde året i den fleråriga 
budgetramen för 2007–2013, motsvarade de utestående åtagandena bara 20 % av de 
totala åtagandebemyndigandena. De utestående åtagandena räknat i år av åtaganden 
som gäller längre än ett år ökade också från 2,4 år (2010) till 2,7 (2017). 

18 De utestående åtagandena är ett nominellt värde. Dess utveckling innefattar per 
definition ett inslag av inflation genom åren, vilket påverkar de bakomliggande 
åtagandena och betalningarna. Inflationens inverkan kan bli betydande när man jämför 
långa tidsperioder10. För att ta hänsyn till inflationens inverkan visar vi i figur 2 hur de 
utestående åtagandena utvecklats som procentandel av EU:s bruttonationalinkomst 
(BNI). När man jämför de fjärde åren i respektive fleråriga budgetram har de 
utestående åtagandena ökat från 1,5 % av BNI 2010 till 1,7 % 2017. 

                                                      
10 I enlighet med artikel 6.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen justerar 

kommissionen varje år budgetramen för att ta hänsyn till inflationens inverkan, genom att 
tillämpa en fast årlig deflator på 2 %. 
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Figur 2 – Utveckling av de utestående åtagandena som procentandel av 
EU:s BNI 

 
Källa: Revisionsrätten, baserat på kommissionens rapporter om den ekonomiska förvaltningen och 

budgetförvaltningen och uppgifter från kommissionens årliga makroekonomiska databas 
(Ameco). 

19 Rubrik 1b bidrog mest till det totala värdet på de utestående åtagandena på 
267,3 miljarder euro i slutet av 2017, följt av den del av rubrik 2 som genomfördes 
genom åtaganden som gäller längre än ett år enligt vad som visas i figur 3. 

Figur 3 – De utestående åtagandena 2017 per rubrik i den fleråriga 
budgetramen 

 
Källa: Revisionsrätten, baserat på EU:s konsoliderade årsredovisning för 2017. 
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20 Det mesta av de utestående åtagandena i slutet av ett visst år hänför sig till 
åtaganden som gjorts de föregående tre åren. Detta återspeglar i hög grad 
utgiftsmönstret för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna), 
där medlemsstaterna riskerar att förlora medel om de inte begär ersättning inom tre 
år (punkterna 44–46). Åldern på åtagandena i de utestående åtagandena för 2017 i 
figur 4 visar också detta, då 87 % av hela beloppet skapades under de föregående tre 
åren. 

Figur 4 – De utestående åtagandena 2017 per ursprungsår (i miljarder 
euro) 

 
Källa: Revisionsrätten, baserat på EU:s konsoliderade årsredovisning 2017. 

21 Utvidgningen av EU med 13 nya medlemsstater11 2004, 2007 och 2013 ledde 
automatiskt till en ökning av EU:s budget och därmed en ökning av de utestående 
åtagandena. Den fleråriga budgetramen för 2007–2013 var den första perioden som 
innefattade 27 medlemsstater (28 när Kroatien gick med 2013). 
Åtagandebemyndigandena växte från 752 miljarder euro för den fleråriga 
budgetramen för 2000–2006 till 976 miljarder euro för den fleråriga budgetramen för 
2007–2013 och 1 087 miljarder euro för den fleråriga budgetramen för 2014–2020. 
Detta ledde till en ökning av de utestående åtagandena. Den del av ESI-fondernas 
utestående åtagandena som avsåg de nya medlemsstaterna uppgick till 53,4 miljarder 
euro 2010 och 93,7 miljarder euro 2017. 

                                                      
11 Tjeckien, Estland, Cypern, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien 

gick med i EU 2004, Bulgarien och Rumänien 2007 och Kroatien 2013. 
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Vad inverkar på de utestående 
åtagandena? 
22 I följande avsnitt anges i huvuddrag hur olika faktorer inverkar på de utestående 
åtagandena. Hur stor inverkan de enskilda faktorerna har kan inte fastställas exakt, 
men där så är möjligt tillhandahåller vi siffror som skulle kunna förklara hur var och en 
av dem bidrar till de utestående åtagandena. Vi har i synnerhet fokuserat på den 
nuvarande fleråriga budgetramen (2014–2020), inom vilken de flesta av de nuvarande 
utestående åtagandena har skapats, och på den föregående (2007–2013), vilket gjorde 
att vi kunde undersöka en nästan helt avslutad flerårig budgetram. 

23 Vissa av de faktorer som påverkar de utestående åtagandena inverkar på 
budgeten i sin helhet (t.ex. gapet mellan åtagande- och betalningsbemyndiganden och 
storleken på den fleråriga budgetramen), medan andra har större inverkan inom vissa 
utgiftsområden (t.ex. reglerna för automatiskt tillbakadragande). Eftersom ESI-
fonderna genererar mer än två tredjedelar av de utestående åtagandena undersökte vi 
mer detaljerat deras utveckling och utgiftsmönster. I vår analys kommenterar vi även 
rubrikerna 1a, 3 och 4 i den fleråriga budgetramen. Inom Europeiska garantifonden för 
jordbruket (EGFJ), som ingår i rubrik 2, och hela rubrik 5 ”Administration”12 betalas 
bemyndiganden i regel samma år som åtagandena ingås, vilket gör att dessa områden 
nästan inte alls bidrar till de utestående åtagandena, och därför tog vi inte med dem i 
vår analys. 

Gapet mellan åtagande- och betalningsbemyndiganden inom 
en flerårig budgetram 

24 EU:s budget antas på ett sådant sätt att de åtaganden som budgeterats för en 
viss flerårig budgetram inte motsvarar de budgeterade betalningarna. Gapet mellan de 
två återspeglar åtaganden som inte betalas under den aktuella fleråriga budgetramen, 
utan som kommer att behöva betalas genom betalningsbemyndiganden från framtida 
fleråriga budgetramar eller dras tillbaka. 

                                                      
12 De utestående åtagandena för rubrik 5 ”Administration” var 867 miljoner euro i slutet av 

2017, varav 508 miljoner euro avsåg andra EU-institutioner än kommissionen. 
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25 Gapet har varit påtagligt, i varierande utsträckning, i de senaste fleråriga 
budgetramarna. Genom den fleråriga budgetramen för 2014–2020 infördes dock den 
största skillnaden mellan de övergripande taken för åtagandebemyndiganden och 
betalningsbemyndiganden13 på 51,5 miljarder euro i 2011 års priser (skillnaden i den 
fleråriga budgetramen för 2007–2013 var 50 miljarder euro i 2011 års priser). 
Kommissionen förklarade vid den tidpunkten att denna skillnad var förenlig med 
principerna om sund ekonomisk förvaltning och rättsliga krav14. 

26 I figur 5 visas det årliga gapet mellan de beviljade åtagande- och 
betalningsbemyndigandena i EU:s budgetar för åren 2007–2017, totalt 
153,4 miljarder euro, vilket ökar de utestående åtagandena. 

Figur 5 – Det årliga gapet mellan de beviljade åtagandebemyndigandena 
och betalningsbemyndigandena (i miljarder euro) 

 
Källa: Revisionsrätten, baserat på information i kommissionens rapporter om den ekonomiska 

förvaltningen och budgetförvaltningen. 

                                                      
13 I den fleråriga budgetramen fastställs de högsta årliga belopp (som kallas taken) som EU får 

ta i anspråk under perioden, uttryckta i åtagande- och betalningsbemyndiganden. 
Skillnaden (som kallas marginalen) mellan de årliga taken och budgetanslagen kan 
användas i händelse av oförutsedda behov och nödsituationer. 

14 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer kommissionens meddelande 
till Europarlamentet och rådet Halvtidsöversyn och revidering av den fleråriga budgetramen 
2014–2020 – En resultatinriktad EU-budget, SWD(2016)299 final. 
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27 Enligt kommissionen kommer den ökande trenden när det gäller de utestående 
åtagandena att fortsätta drivas på av gapet mellan åtagande- och 
betalningsbemyndiganden15. 

28 I figur 6 jämförs den årliga ökningen av de utestående åtagandena med vad som 
hade kunnat förväntas baserat på den nivå för åtagande- och 
betalningsbemyndiganden som inkluderats i den antagna budgeten. Att ökningen 
under 2012 och 2013 var mindre än väntat kan förklaras med att ytterligare 
betalningsbemyndiganden lades till under dessa år för att åtgärda de otillräckliga 
betalningsbemyndigandena, medan minskningen år 2014 var en följd av 
omfördelningen av åtaganden (punkt 61). 

29 Den faktiska ökningen under åren 2015–2017 var mycket större än förväntat, 
även när man tar hänsyn till 2014 års omfördelning. Detta berodde främst på 
förseningar vid genomförandet av programmen, i huvudsak under rubrik 1b, som 
ledde till lägre betalningsbehov än vad som budgeterats för. 

Figur 6 – Faktisk kontra förväntad ökning av de utestående åtagandena (i 
miljarder euro) 

 
Källa: Revisionsrätten, baserat på information i kommissionens rapporter om den ekonomiska 

förvaltningen och budgetförvaltningen. 

                                                      
15 Se sida 37 i kommissionens rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska 

förvaltningen för 2017. 
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Långsamt genomförande av de fleråriga budgetramarna 

30 Mellan åren 2007 och 2010 skedde budgetbetalningarna mycket långsammare än 
vad prognosen visat när de respektive taken i den fleråriga budgetramen avtalades. I 
synnerhet försenades inledandet av nya sammanhållningsprogram. Eftersom 
medlemsstaterna var mer fokuserade på att slutföra programmen inom ramen för den 
fleråriga budgetramen för 2000–2006 i tid förblev betalningsbemyndigandena i de 
årliga budgetarna betydligt lägre än de respektive taken16. Samtidigt utnyttjades dock 
åtagandena nästan fullt ut varje år. Detta ledde till en snabb ökning av de utestående 
åtagandena, från 131,7 miljarder euro i början av den fleråriga budgetramperioden (i 
slutet av 2006) till 194,4 miljarder euro i slutet av 2010. 

31 Mellan 2011 och 2013 har programgenomförandet gått allt snabbare. Det var 
dock vid denna tidpunkt som konsekvenserna av 2007 års finanskris ledde till en 
allvarlig recession och förvärrade offentliga underskott och skuldnivåer. Det ledde till 
otillräckliga betalningsbemyndiganden, och betalningsansökningar till ett värde av flera 
miljarder euro försenades. Resultatet blev att de utestående åtagandena ökade till 
217,8 miljarder euro fram till slutet av 2012. Vi uppmärksammade detta fenomen i 
våra årsrapporter för 2011 och 201217. 

                                                      
16 Se sida 96 i European Union public finance (Europeiska unionens offentliga finanser) – 5:e 

utgåvan. 

17 Punkterna 1.34 och 1.38 i årsrapporten för 2011 och punkterna 1.51-1.55 i årsrapporten för 
2012. 
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Ruta 1 

Den ”onormala” eftersläpningen av betalningar 

Kommissionen delar in de utestående betalningsansökningarna i slutet av året 
(eftersläpningen) i en ”normal” och en ”onormal” del. Den normala består av 
anspråk som mottagits för sent för att behandlas innan årets utgång, medan den 
onormala avser anspråk som inte kan betalas på grund av att det saknas tillräckliga 
betalningsbemyndiganden i budgeten. 

I slutet av 2011 mottog kommissionen ett stort antal betalningsansökningar från 
medlemsstaterna, främst inom ramen för ESI-fonderna. Av dessa kunde anspråk till 
ett belopp om 11 miljarder euro inte betalas på grund av att det saknades 
betalningsbemyndiganden i budgeten för 2011. De reglerades under de första 
månaderna år 2012. Liknande situationer uppstod under de följande åren, och 
eftersläpningen nådde år 2014 en topp på 24,7 miljarder euro. I ett gemensamt 
uttalande om en betalningsplan18 kom Europaparlamentet, rådet och kommissionen 
år 2015 överens om att successivt fasa ut den ”onormala” eftersläpningen av 
utestående betalningsansökningar i slutet av 2016. De åtgärder som vidtogs, 
kombinerat med konsekvenserna av den försenade inledningen av ESI-programmen 
för 2014–2020, eliminerade den onormala eftersläpningen i slutet av 2016. 

32 Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 antogs den 2 december 2013. De 
flesta operativa programmen inom ramen för ESI-fonderna hann därför inte godkännas 
under 2014, vilket gjorde att 33 miljarder euro19 i åtagandebemyndiganden behövde 
överföras till kommande år. Denna minskning av åtagandebemyndigandena gjorde att 
de utestående åtagandena minskade tillfälligt till 189,6 miljarder euro i slutet av 2014. 

33 Den betydande eftersläpningen av betalningar under 2013 och 2014, samt det 
sena antagandet av den rättsliga ramen, orsakade förseningar av inledningen av andra 

                                                      
18 Gemensamt uttalande om en betalningsplan 2015–2016, resultatet av det 

interinstitutionella mötet om betalningar, 26.5.2015. 

19 På grund av det sena antagandet av programmen under delad förvaltning under 
rubrikerna 1b, 2 och 3 överfördes, i linje med artikel 19 i förordningen om den fleråriga 
budgetramen, åtagandebemyndiganden på 21,1 miljarder euro från 2014 främst till 2015 
men även till 2016 och 2017. Denna omfördelning har inte ändrat det övergripande taket 
för åtaganden uttryckt i löpande priser, men den återspeglar förseningen i genomförandet 
av dessa program. Ett ytterligare belopp om 12 miljarder euro i åtagandebemyndiganden 
fördes över från 2014 till 2015. 
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utgiftsprogram under rubrikerna 1a och 420, och genomförandet av 
landsbygdsutvecklingsprogram under rubrik 2 försenades med ett år. Dessa 
förseningar, i kombination med andra faktorer som analyseras nedan, påskyndade 
ökningen av de utestående åtagandena under de senaste åren. 

Det särskilda fallet med ESI-fonderna 

34 ESI-fonderna bidrar med den största andelen utestående åtaganden. För den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020 består ESI-fonderna av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden (ESF) 
inbegripet ungdomssysselsättningsinitiativet (under rubrik 1b), Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska havs- och 
fiskerifonden (EHFF) (under rubrik 2). I slutet av 2017 uppgick de utestående 
åtagandena från ESI-fonderna till 189,9 miljarder euro (2016: 165,2 miljarder euro) 
eller 71 % av de totala utestående åtagandena. Denna situation beror delvis på den 
höga andelen sådana fonder i den totala budgeten och delvis på de särskilda reglerna 
för förvaltningen av dem. 

De fleråriga budgetramarna överlappar varandra med cirka sju år 

35 Figur 7 visar i vilken omfattning åtagandena och betalningarna från olika fleråriga 
budgetramar överlappar varandra. Under de första åren i en flerårig budgetram avser 
många betalningar åtaganden i den föregående fleråriga budgetramen. Denna 
överlappning hindrar de totala utestående åtagandena från att minska, eftersom det 
samtidigt som åtagandena i en flerårig budgetram börjar betalas också börjar skapas 
åtaganden i nästa. Eventuell ytterligare tid som beviljats för motivering av utgifterna 
vid det slutgiltiga avslutandet har ökat överlappningen och därmed även de 
utestående åtagandena. 

                                                      
20 Se kommissionens dokument Elements for a payment plan to bring the EU budget back 

onto a sustainable track (byggstenar till en betalningsplan för att få EU-budgeten tillbaka på 
en hållbar bana), 2015. 
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Figur 7 – Utvecklingen av de utestående åtagandena inom ramen för ESI-
fonderna i på varandra följande fleråriga budgetramar (i miljarder euro) 

 
Källa: Revisionsrätten, baserat på information från kommissionens rapport Analysis of the budgetary 

implementation of the European Structural and Investment Funds (analys av 
budgetgenomförandet i de europeiska struktur- och investeringsfonderna). 

36 Som vi tidigare har noterat21 har EU:s budgetregler givit medlemsstaterna 
ytterligare tid efter slutet på de tre senaste fleråriga budgetramarna för att spendera 
de medel som anslagits till dem. Medlen för 2000–2006 och 2007–2013 fick fortsätta 
att användas under två år efter den fleråriga budgetramens slut. Stödperioden för 
2007–2013 fortsatte därmed till den 31 december 2015 (i stället för till slutet av 2013). 
Vidare kunde medlemsstaterna lämna in slutliga avslutandedokument fram till 
mars 2017 för sammanhållning och fram till den 30 juni 2016 för landsbygdsutveckling. 

37 Under de första åren av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 hade 
genomförandet av det stora flertalet program inte inletts, eftersom det fortfarande 
fanns medel tillgängliga som inte spenderats från den föregående perioden, och 
medlemsstaterna fokuserade på att avsluta de berörda programmen. Överlappningen 

                                                      
21 Se punkt 58 i vår särskilda rapport nr 36/2016 En bedömning av arrangemangen för 

avslutande av sammanhållnings- och landsbygdsutvecklingsprogrammen 2007–2013. 
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av stödperioder skapade uppenbart ett negativt incitament att snabbt inleda den nya 
periodens program22. 

38 Enligt reglerna för den fleråriga budgetramen för 2014–2020 kommer stöd att 
beviljas för inte två, utan tre år efter slutet på den fleråriga budgetramen. 
Medlemsstaternas arbete i samband med det årliga godkännandet av räkenskaperna 
(punkt 52) för program under perioden 2014–2020 kommer att överlappa med 
genomförandet av nya program från den 1 januari 2021.  Den förlängda stödperioden 
löper fram till slutet av juni 2024 för landsbygdsutveckling och till den 15 februari 2025 
för sammanhållning (tabell 3). 

Tabell 3 – Sammanhållning – stödperioder och tidsfrister 

Den 
fleråriga 
budget-
ramen 

Den fleråriga 
budget-

ramens slut 
Stödperiod 

Datum för 
inlämning av 
avslutande-

dokumenten 

2000–2006 31.12.2006 1.1.2000–31.12.2008 31.3.2010 

2007–2013 31.12.2013 1.1.2007–31.12.2015 31.3.2017 

2014–2020 31.12.2020 1.1.2014–31.12.2023 15.2.2025 

Källa: Revisionsrätten, baserat på rättsakter. 

39 Kommissionen anser att ”avslutningsprocessen för programperioden 2014–2020 
kommer att bli enklare till följd av det årliga godkännandet av räkenskaperna och den 
närmare granskningen av lagligheten och korrektheten. Det sista året avslutas också 
endast det utgiftsblock som har attesterats för det sista räkenskapsåret”23. 

Den rättsliga ramen blir sent antagen 

40 Kommissionen lämnade in sitt förslag till flerårig budgetram för 2014–2020 i 
juni 2011. Den fleråriga budgetramen antogs av rådet och kommissionen i 
december 2013. Förordningen om gemensamma bestämmelser24 och de fondspecifika 

                                                      
22 Se punkt 64 i särskild rapport nr 36/2016. 

23 Särskild rapport nr 36/2016 – kommissionens svar på punkt 68. 

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 
(förordningen om gemensamma bestämmelser). 
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förordningarna för de fem ESI-fonderna antogs av rådet den 17 december 2013. 
Processen tog fem månader längre än för perioden 2007–2013, där förordningarna 
antogs i juli 200625. Sekundärlagstiftningen för den fleråriga budgetramen för 2014–
2020 (genomförandeakter och delegerade akter) antogs inte till fullo förrän i 
januari 2016. 

41 Förseningarna fick rådet att överföra de åtagandebemyndiganden som inte 
kunde användas under 2014 till senare år26. Det belopp det handlade om var 
20,7 miljarder euro (36 % av det årets totala åtagandebemyndiganden för ESI-
fonderna) (punkt 61). 

Automatiska åtaganden och tillbakadraganden 

42 I linje med reglerna för ESI-fonderna27 gör kommissionen ett årligt ”automatiskt 
åtagande” för varje operativt program under den fleråriga budgetramens sju år. 
Åtagandebeloppet beror på programmets finansieringsplan, som visar den årliga 
fördelningen av programbudgeten. Det enda villkoret för att åtagandet ska göras är att 
kommissionen måste ha godkänt programmet. Därför finns det inte någon koppling till 
det faktiska programgenomförandet när ett åtagande görs. Medlemsstaterna har tre 
år på sig att använda anslagen och redovisa kostnader till kommissionen för ersättning 
(n+3-regeln). Därefter är det meningen att ett system med ”automatiskt 
tillbakadragande” ska se till att anslag som inte har använts annulleras (punkt 45). 

43 I början av varje år ökar därför värdet på de utestående åtagandena automatiskt, 
för närvarande med cirka 50 miljarder euro (under den fleråriga budgetramen för 
2007–2013 var det 30 miljarder euro per år)28. Åtaganden som görs ett år läggs till de 
utestående åtagandena från föregående år, och om motsvarande betalningar det året 

                                                      
25 Se punkt 35 i vår särskilda rapport nr 2/2017 Kommissionens förhandlingar om 

partnerskapsöverenskommelser och program inom sammanhållningspolitiken 2014–2020: 
utgifterna riktas mer mot Europa 2020-prioriteringar, men arrangemangen för 
resultatmätning är allt mer komplexa. 

26 I artikel 19 i förordningen om den fleråriga budgetramen anges att om det för ESI-fonderna 
antas nya bestämmelser eller program som genomförs genom delad förvaltning efter 
den 1 januari 2014, ska budgetramen revideras, så att anslag kan överföras till påföljande 
år, utöver motsvarande utgiftstak, med belopp som motsvarar de outnyttjade anslagen 
under år 2014. 

27 Artikel 76 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 
17 december 2013. 

28 Uttryckt i priser för motsvarande fleråriga budgetram. 
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är lägre ökar de utestående åtagandena under varje år av den fleråriga budgetramen, i 
enlighet med figur 8. Summan av de utestående åtagandena för en viss flerårig 
budgetram börjar minska först efter den fleråriga budgetramens sista år, då det inte 
går att göra några nya åtaganden. 

Figur 8 – Utveckling av ESI-fondernas utestående åtaganden per år i den 
fleråriga budgetramen fram till slutet av 2017 

 
Anmärkning: De utestående åtagandena uttrycks som en procentandel av de totala 

åtagandebemyndigandena för ESI-fonderna inom ramen för motsvarande flerårig 
budgetram. 

Källa: Revisionsrätten, baserat på siffror från kommissionens rapport Analysis of the budgetary 
implementation of the European Structural and Investment Funds (analys av 
budgetgenomförandet i de europeiska struktur- och investeringsfonderna). 

44 De utestående åtagandena kan minska på två sätt. Det ena är att betalningar 
görs. Det andra är när belopp dras tillbaka. Tillbakadraganden för rubrikerna 1b och 2 
sker antingen genom tillämpning av n+3-regeln eller efter periodens slut. 

45 Enligt bestämmelserna för ESI-fonderna ska belopp som inte använts automatiskt 
dras tillbaka efter angivna tidsfrister. Regeln om automatiskt tillbakadragande29 syftar 
till att främja budgetdisciplin och genomförande av program i god tid genom att en 
koppling skapas mellan åtagandebelopp och betalda belopp. Om de medel för vilka 
åtaganden gjorts under år n inte har motiverats genom betalningsansökningar inom 

                                                      
29 Se artikel 136.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 
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det fastställda antalet år kan de inte längre användas, utan dras tillbaka. Detta bör 
också bidra till att begränsa ökningen av de utestående åtagandena. 

46 Regeln infördes först för den fleråriga budgetramen för 2000–2006 och innebar 
en tidsfrist på två år efter ett åtagande (n+2)30 innan det utestående beloppet drogs 
tillbaka. Under den fleråriga budgetramen för 2007–2013 utökades perioden till tre år 
för vissa medlemsstater och vissa medel31. Denna n+3-regel utökades till att omfatta 
alla medlemsstater och ESI-fonderna inom ramen för den fleråriga budgetramen för 
2014–2020. Förlängningen av tidsfristen med ett år fick till direkt följd att de 
utestående åtagandena ökade. 

47 Figur 9 visar hur de utestående åtagandena har utvecklats som en multipel av 
åtagandeår (utestående åtaganden delat med åtagandebemyndiganden som gäller 
längre än ett år). I princip ska de utestående åtagandena inom ramen för n+3-regeln 
inte vara värda mer än tre gånger summan av årliga åtaganden. Under 2017 nåddes 
denna gräns för rubrik 1b. 

Figur 9 – Utestående åtaganden i åtagandeår 

 
Källa: Revisionsrätten, baserat på information från våra årsrapporter och kommissionens rapporter 

om den ekonomiska förvaltningen och budgetförvaltningen. 

48 Figur 10 visar hur de utestående åtagandena har utvecklats som en multipel av 
betalningsår (utestående åtaganden delat med betalningsbemyndiganden). Det ger en 
uppskattning av antalet år som krävs för att betala ut de utestående åtagandena för 

                                                      
30 Artikel 31.2 i rådets förordning nr 1260/99 av den 21 juni 1999. 

31 Artikel 93 i rådets förordning nr 1083/2006 av den 11 juli 2006. 
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ett givet år, under förutsättning att samma betalningsnivå bevaras under framtida år. 
Vi noterar dock att betalningsnivån kan variera avsevärt. 

Figur 10 – Utestående åtaganden i betalningsår 

 
Källa: Revisionsrätten, baserat på information från våra årsrapporter, kommissionens rapporter om 

den ekonomiska förvaltningen och budgetförvaltningen samt kommissionens datalager. 

49 Regeln om automatiskt tillbakadragande har haft begränsad påverkan på 
budgeten eftersom de belopp som dragits tillbaka har varit små. Under den fleråriga 
budgetramen för 2000–2006 var det totala värdet på tillbakadraganden till följd av 
n+2-regeln 1,3 miljarder euro (0,6 % av åtagandena under perioden)32. Under den 
fleråriga budgetramen för 2007–2013 var de totala tillbakadragandena till följd av 
n+2/n+3-regeln i slutet av 2017 värda 1,6 miljarder euro (0,5 % av alla åtaganden 
under perioden)33. I slutet av 2017 hade inga automatiska tillbakadraganden gjorts för 
den fleråriga budgetramen för 2014–202034. 

                                                      
32 Analysis of the budgetary implementation of the European Structural and Investment Funds 

in 2013 (analys av budgetgenomförandet i de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna 2013). 

33 Efter analys av avslutandepaketen drog kommissionen tillbaka ytterligare 
2,8 miljarder euro. 

34 2017 var det första år då det fanns en risk för automatiskt tillbakadragande till följd av n+3-
regeln. Enligt kommissionens rapport Analysis of the budgetary implementation of the 
European Structural and Investment Funds in 2017 (analys av budgetgenomförandet i de 
europeiska struktur- och investeringsfonderna 2017) var det högsta belopp som riskerade 
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50 För den fleråriga budgetramen för 2021–2027 har kommissionen föreslagit en 
återgång till n+2 för Europaparlamentet och rådet. Den här åtgärden är ett steg i rätt 
riktning och kan, om än inte på egen hand, bidra till att minska de övergripande 
utestående åtagandena, som också är beroende av andra faktorer. När n+2-regeln 
infördes för den fleråriga budgetramen för 2000–2006 ansåg kommissionen att regeln 
borde leda till en stabilisering av utestående åtaganden under de kommande åren35. 
Men trots n+2-regeln fortsatte de utestående åtagandena att öka. 

Nya krav för den fleråriga budgetramen för 2014–2020 

51 Ett antal nya element infördes i reglerna för den fleråriga budgetramen för 2014–
2020, till exempel en resultatram och regler för förhandsvillkor. Införandet av dessa 
element tillsammans med stärkta förvaltnings- och kontrollsystem krävde tid och 
resurser. 

52 Utnämningsförfarandet36 för den fleråriga budgetramen för 2014–2020 hör till 
medlemsstaternas ansvarsområde och syftar till att säkerställa att de nationella 
myndigheterna har inrättat lämpliga och nödvändiga system för förvaltning och 
kontroll av EU-fonderna. Utnämningsförfarandet visade sig ta lång tid. Eftersom det 
måste slutföras innan betalningsansökningarna kunde skickas in fördröjdes 
utbetalningen av motsvarande summor och följaktligen minskningen av de utestående 
åtagandena. Det här kravet ledde inte till samma fördröjningar för Ejflu37. 

Årligt godkännande av räkenskaperna 

53 Ett förfarande för godkännande av räkenskaperna infördes för den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020, där kommissionen godkänner (eller avvisar) 
räkenskaperna för varje operativt program en gång per år. Inom ramen för de 

                                                      
att dras tillbaka efter undersökning av mottagna betalningsansökningar omkring 
50 miljoner euro, och endast ett begränsat antal program berördes.  

35 Se svaren till våra årsrapporter för 2003 (punkt 2.48) och 2004 (punkt 2.24). 

36 Artiklarna 123 och 124 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

37 Enligt artikel 65.2 i förordning nr 1305/2013 om landsbygdsutveckling ska medlemsstaterna 
utnämna en förvaltningsmyndighet, ett godkänt utbetalande organ och ett attesterande 
organ för programmet för landsbygdsutveckling. För den fleråriga budgetramen för 2014–
2020 behöll man befintliga godkända utbetalande organ, och mellanliggande betalningar 
för landsbygdsutveckling kunde därför göras så snart som det tillhörande programmet 
antogs. 
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föregående fleråriga budgetramarna gjordes den slutliga kontrollen av de inlämnade 
utgifternas laglighet och korrekthet inte förrän programmen avslutades. 

54 För Eruf, ESF, SF och EHFF är ersättningen vid mellanliggande betalningar 
begränsad till 90 % av det totala ersättningsbara beloppet. Återstående 10 % utgör en 
del av de utestående åtagandena under en kort period tills de betalas ut efter den 
årliga granskningen och det årliga godkännandet av räkenskaperna. 

55 Även om det här förfarandet eventuellt kan förbättra kontrollsystemet och 
minska antalet fel skulle det i vissa fall kunna leda till ytterligare fördröjningar, 
eftersom medlemsstaternas myndigheter kan besluta att skjuta upp 
utgiftsdeklarationen tills de är säkra på att den är laglig och korrekt. 

Resultatreserv 

56 En av nyheterna som infördes för den fleråriga budgetramen för 2014–2020 var 
en resultatram. Det här ledde till kravet att medlemsstaterna skulle avsätta en del av 
sin EU-finansiering i en ”resultatreserv” för de flesta program inom ramen för ESI-
fonderna. Resultatreserven utgör 6 %38 av resurserna som tilldelas Eruf, ESF och SF 
inom ramen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning (ca 20 miljarder euro), 
Ejflu och åtgärder som finansieras inom ramen för delad förvaltning i enlighet med 
EHFF-förordningen. De här reservmedlen ingår i programmen, och åtaganden för dem 
görs automatiskt årligen, vilket ökar de utestående åtagandena, men de kan bara 
användas beroende på resultatet av kommissionens resultatöversyn för 2019. Dessa 
belopp är inte föremål för förfarandet för automatiskt tillbakadragande och kan därför 
användas eller kvarstå i de utestående åtagandena till den fleråriga budgetramens 
slutdatum för stödberättigande. Den totala summa som tilldelats resultatreserven 
fram till slutet av 2017 var kring 14 miljarder euro, och denna summa ingick i de 
utestående åtagandena i slutet av 2017. 

Inverkan av förhandsfinansiering 

57 Enligt reglerna för den fleråriga budgetramen för 2014–2020 ska kommissionen 
betala ut ett förskott39 efter att ha antagit ett operativt program inom ramen för ESI-
fonderna. Outnyttjade förskott räknas endast av helt när programmet avslutas. 

                                                      
38 Se punkt 101 i vår särskilda rapport nr 15/2017. 

39 Enligt artikel 134.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser varierar det mellan 1 % 
och 1,5 % av de totala anslagen och betalas ut i årliga delbetalningar mellan 2014 och 2016. 
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58 Från 2016 till 2023 kräver reglerna också att kommissionen betalar ut ytterligare 
årliga förskott på 2–3 % av anslagen för Eruf, ESF, SF och EHFF40. 

59 Förskott minskar beloppet för de utestående åtagandena och ”skyddar” 
förskottsbeloppet från automatiskt tillbakadragande på ett ändamålsenligt sätt. Ju 
större förskott som betalas ut, desto lägre blir det belopp som kan dras tillbaka med 
hjälp av n+3-regeln. Det totala (inledande och årliga) förskott som betalades från 2014 
till 2017 var 34 miljarder euro. 

60 Kommissionen granskar ett operativt programs godkända årsredovisning för att 
fastställa hur stor del av det årliga förskottet som inte omfattas av ansökningar om 
mellanliggande betalningar under motsvarande räkenskapsperiod. Den återkräver de 
berörda beloppen som då blir tillgängliga inkomster avsatta för särskilda ändamål, 
vilket skapar nya åtagande- och betalningsbemyndiganden för samma utgiftsmål. Nya 
åtagandebemyndiganden kan användas tills programmen avslutas41, men nya 
betalningsbemyndiganden kan bara användas till och med utgången av påföljande år. 
Dessa åtaganden ökar de utestående åtagandena och är inte föremål för automatiskt 
tillbakadragande. År 2017, det första år då årligt godkännande av räkenskaperna 
genomfördes, återkrävdes förskott till ett belopp på 6,5 miljarder euro. Åtaganden 
ingicks för 100 % av detta belopp, och 84 % betalades. Dessa belopp kan bli betydligt 
större under kommande år. Vi noterar att kommissionen har föreslagit att förskottet 
ska minskas från 2021 till 202342. 

Justeringar av den fleråriga budgetramen 

61 I enlighet med artikel 19 i förordningen om den fleråriga budgetramen överfördes 
åtagandebemyndiganden på 20,7 miljarder euro som på grund av fördröjningar med 
att anta program inte användes under 2014 främst till 2015 (och till 2016 när det gäller 
Ejflu). Detta ökade åtagandena för 2015 avsevärt och minskade åtagandena för 2014 
lika mycket (tabell 4). Den fleråriga budgetramens övergripande åtagandenivå förblev 

                                                      
40 Artikel 134.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser. 

41 Artikel 12.4 b i budgetförordningen – förordning (EU, Euratom) 2018/1046: 
”Åtagandebemyndiganden […] som är disponibla den 31 december och som härrör från 
återbetalning av förfinansiering får överföras tills programmet avslutas och användas vid 
behov, förutsatt att inga andra åtagandebemyndiganden längre är disponibla”. 

42 Kommissionen har föreslagit att det årliga förskottet ska minskas från 3 % till 1 % under de 
sista tre åren (2021–2023). Se COM(2018) 614, förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga 
förfinansieringen för åren 2021–2023. 
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visserligen densamma, men tidsfristen för tillbakadragande ändrades från 2017 till 
2018 för de berörda beloppen. 

Tabell 4 – Överföring av outnyttjade bemyndiganden från 2014 (i 
miljoner euro) 

 2014 2015 2016 2017 

Rubrik 1b i 
budgetramen - 11 216 11 173  43 

Rubrik 2 i 
budgetramen - 9 446 5 093 4 353  

Källa: Rådets förordning (EU, Euratom) 2015/623 av den 21 april 2015. 

62 I linje med artikel 7 i förordningen om den fleråriga budgetramen43 granskade 
kommissionen år 2017 medlemsstaternas anslag inom ramen för 
sammanhållningspolitikens mål Investering för tillväxt och sysselsättning. Baserat på 
den granskningen ökades taket för åtagandebemyndiganden för 2017–2020 med 
4,6 miljarder euro och taket för betalningsbemyndiganden med 1,4 miljarder euro (i 
löpande priser). Till följd av att sysselsättningsinitiativet för ungdomar förlängdes till 
2020 anslogs ytterligare 1,2 miljarder euro (i löpande priser) till rubrik 1b. Detta ökade 
gapet mellan åtagande- och betalningsbemyndiganden ytterligare från och med 2017. 

Betalningsprognoser 

63 Reglerna44 kräver att medlemsstaterna den 31 januari och 31 juli varje år 
överlämnar en prognos till kommissionen för vilka belopp medlemsstaterna förväntas 
ansöka om utbetalning under innevarande och påföljande budgetår. Efter att ha 
justerat siffrorna efter sina egna modeller45 använder kommissionen de här 
prognoserna för att fastställa vilken nivå på betalningsbemyndiganden som behövs och 
föreslå anpassningar av budgeten. 

                                                      
43 Rådets förordning nr 1311/2013 av den 2 december 2013. 

44 Artikel 112.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser för sammanhållningsfonden 
och strukturfonderna. 

45 Ett antal övriga element tas med i kommissionens beräkning, såsom utvecklingen av 
projekturval i praktiken, observerade trender när det gäller genomförande och riskmål för 
automatiskt tillbakadragande. 
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64 Dessutom tillämpade kommissionen 2017 en korrigering på 25 % på 
medlemsstaternas juliprognoser och föreslog att minska nivån på 
betalningsbemyndiganden för ESI-fonderna med 5,9 miljarder euro. De 
betalningsansökningar som faktiskt lämnades in innan slutet på året var något lägre än 
kommissionens uppskattning (med 0,3 miljarder euro). 

65 Även om medlemsstaternas prognoser hade ökat i exakthet (från 52 % 2016 till 
80 % 201746) så kvarstod en väsentlig skillnad mellan förväntade belopp och de belopp 
som faktiskt gjordes anspråk på. Följaktligen minskade inte de utestående åtagandena 
i den utsträckning som förväntats. 

Finansieringsinstrument med delad förvaltning 

66 EU-budgeten kan även spenderas med nya verktyg såsom 
finansieringsinstrument. De belopp som betalas från budgeten till dessa instrument 
minskar visserligen de utestående åtagandena, men beloppen betalas inte omedelbart 
vidare till den slutliga stödmottagaren. Därmed skapas utestående åtaganden på 
instrumentnivå, vilka inte ingår i EU-budgeten och därför inte är underställda regeln 
för automatiskt tillbakadragande47. 

67 Vid slutet av 2017 motsvarade de åtaganden som gjorts om överföring av ESI-
medel till finansieringsinstrument 14,2 miljarder euro varav 4,4 miljarder hade 
betalats. Av dessa hade 1,5 miljarder euro betalats ut till slutliga mottagare48. I vår 
särskilda rapport nr 19/2016 noterade vi att ett betydande antal 
finansieringsinstrument var överdimensionerade jämfört med marknadsbehoven. Vi 

                                                      
46 Beräknat som procentandelen förväntade anspråk från medlemsstaterna kontra anspråk 

som faktiskt lämnades in. Baserat på kommissionens rapport Analysis of the budgetary 
implementation of the European structural and investment funds in 2017 (analys av 
budgetgenomförandet i de europeiska struktur- och investeringsfonderna 2017). 

47 Se punkterna 54–57 i vår särskilda rapport nr 2/2012. 

48 Financial instruments under the ESI Funds - Summaries of the data on the progress made in 
financing and implementing the financial instruments for the programming period 2014-
2020 - situation as at 31 December 2017 (finansieringsinstrument inom ESI-fonderna – 
sammanfattningar av uppgifter om de framsteg som uppnåtts i finansieringen och 
genomförandet av finansieringsinstrumenten för programperioden 2014–2020 – 
situationen per den 31 december 2017). 
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konstaterade att en bidragande faktor var medlemsstaternas avsikt att kringgå n+2-
regeln49. 

Landsbygdsutveckling 

68 Ejflu följer något annorlunda finansiella regler än övriga ESI-fonder. 
Bestämmelserna om förskott, n+3-regeln för tillbakadraganden och resultatreserven 
på 6 % gäller även här, men det har inte lett till några större skillnader mot tidigare 
period. Medlemsstaterna avsätter runt hälften av de anslagna beloppen för så kallade 
årliga åtgärder, där betalningar görs inom ett år från åtagandena. Resten avsätts till 
investeringsåtgärder som liknar de som finansieras av ESI-fonderna under rubrik 1b. 

69 Ejflu upplevde inte samma fördröjningar som övriga ESI-fonder med att utse 
programmyndigheter, eftersom processen inte ändrades från föregående budgetram. 
Därmed var fördröjningen av starten av programgenomförandet kortare och berodde 
främst på att den rättsliga ramen antogs sent. Det här ledde ändå till omfördelning av 
åtagandebemyndigandena för 2014 (punkt 61). 

Utestående åtaganden inom andra budgetområden 

Externa åtgärder 

70 När det gäller externa åtgärder (rubrik 4 – Europa i världen) följer 
åtagandeförfarandet en annan cykel än ESI-fonderna. För den här rubriken motsvarar 
de utestående åtagandena 2,7 åtagandeår50, vilket återspeglar den långa processen 
från åtagande till betalning. Åtagandena görs oftast i två steg. Först görs ett 
övergripande åtagande och därefter enskilda åtaganden51. Exempelvis kan program för 
vilka ett övergripande åtagande görs år n formaliseras med ett land utanför EU under 
år n+1 varefter kontrakt som ligger till grund för enskilda åtaganden ingås fram till år 
n+4. Projekt och program avslutas, och outnyttjade medel dras tillbaka, när alla 

                                                      
49 Se punkt 150 i vår särskilda rapport nr 19/2016. 

50 Den här indikatorn är ännu högre för vissa program under denna rubrik. Den är 3,3 för 
instrumentet för stöd inför anslutningen och 3,1 för det europeiska 
grannskapsinstrumentet. 

51 Ett åtagande är enskilt om mottagaren och utgiftsbeloppet har fastställts. Ett åtagande är 
övergripande om minst en av uppgifterna inte har fastställts. 
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avtalsmässiga skyldigheter har fullgjorts och motsvarande betalningar och återkrav har 
gjorts. 

71 I början av en budgetram består en stor del av de utestående åtagandena för 
rubrik 4 av övergripande åtaganden. Allteftersom dessa genomförs genom enskilda 
åtaganden minskar deras andel av de utestående åtagandena. I slutet av 2017 uppgick 
den del av de utestående åtaganden som genererades av övergripande åtaganden 
under rubrik 4 till 8,3 miljarder euro52 (32 % av de utestående åtagandena för rubrik 4, 
resten kom från enskilda åtaganden). 

72 De årliga verksamhetsrapporterna från GD Grannskapspolitik och 
utvidgningsförhandlingar och GD Internationellt samarbete och utveckling 
(kommissionens generaldirektorat som genomför de största utgifterna under rubrik 4) 
innehåller centrala resultatindikatorer (KPI:er) för beloppet av de utestående 
åtagandena. KPI 4, utnyttjandeperioden för de utestående åtagandena53, har ett årligt 
mål på mindre än fyra år. Den faktiska siffran för 2017 var 4,2454 år för GD 
Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar (jämfört med 4,15 under 2016) och 3,7 
år för GD Internationellt samarbete och utveckling (jämfört med 3,88 under 2016). 

Övriga program 

73 Utgifter under rubrik 1a (Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning) följer ett 
liknande mönster som rubrik 4 i det avseendet att övergripande åtaganden (till 
exempel inbjudningar att lämna förslag) följs av enskilda åtaganden (vid 
undertecknande av en bidragsöverenskommelse). Rubrik 1a består av en uppsättning 
olika program med olika egenskaper som påverkar de utestående åtagandena, 
exempelvis programmets varaktighet och dess genomförandeform (främst direkt och 
indirekt förvaltning). 

                                                      
52 I slutet av 2017 uppgick de totala utestående åtaganden som utgjordes av övergripande 

åtaganden för alla rubriker i budgetramen till 17 miljarder euro (6,4 % av totalsumman). 

53 Beräknas genom att de utestående åtagandena vid årets slut delas med värdet på gjorda 
betalningar under det året. 

54 GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar förklarar det faktum att indikatorn 
överskrider målet med att tolv delegationer inte uppnådde riktvärdet för denna KPI, vilket 
berodde på en kombination av höga ekonomiska åtaganden under året och låga 
betalningsnivåer under rapporteringsåret. 
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74 När det gäller Horisont 2020 till exempel, som i linje med den anslagna 
budgeten55 är den största bidragaren till de utestående åtagandena under den här 
rubriken, följs avtalsunderskrift av betalning av förfinansiering (vanligtvis 10–30 %). 
Den genomsnittliga varaktigheten för ett avtal är två till tre år och leder till 
mellanliggande betalningar och en slutlig betalning vid avslutande. 

75 Det mesta av den anslagna finansieringen under rubrik 3 (Säkerhet och 
medborgarskap) genomförs med delad förvaltning med medlemsstater via asyl-, 
migrations- och integrationsfonden (Amif) och den interna säkerhetsfonden. Dessa 
följer liknande regler som ESI-fonderna. Medlemsstaterna lämnar in fleråriga planer 
och när planerna har godkänts gör åtaganden för beloppen årligen i enlighet med en 
finansieringsplan. En n+2-regel för automatiskt tillbakadragande tillämpas. Det sena 
antagandet av den rättsliga ramen för Amif56 innebar att medlemsstaterna hade kort 
tid på sig att förbereda och lämna in sina fleråriga planer. Det här fördröjde i sin tur 
genomförandet av åtagandena. Under de senaste åren har hastigheten för 
genomförande ökat och i slutet av 2017 var 90 % av de utestående åtagandena inom 
det här området åtaganden som skapats under 2016 och 2017. 

Potentiellt onormala utestående åtaganden 

76 Genomgången av potentiellt onormala utestående åtaganden är en årlig analys 
som genomförs av kommissionen. Dess huvudsakliga syfte är att identifiera alla 
omotiverade utestående åtaganden som tas upp i redovisningen men som anses 
potentiellt sakna rättslig och/eller faktabaserad grund för ytterligare betalningar. 
Analysen inkluderar åtaganden som funnits på kontot under minst fem år och 
åtaganden för vilka inga betalningar gjorts under minst två år. Alla sådana ”onormala” 
åtaganden bör i princip dras tillbaka. Analysen utförs från fall till fall av den 
kommissionsavdelning som hanterar åtagandena i fråga. 

77 Kommissionen presenterar resultaten av den här genomgången i utkastet till 
Europeiska unionens allmänna budget, arbetsdokument V om budgetgenomförandet 
och inkomster avsatta för särskilda ändamål. 

                                                      
55 Motsvarande mer än 60 % av åtagandebemyndigandena under rubrik 1a i den fleråriga 

budgetramen för 2014–2020. 

56 INFO(2017)60 – Active monitoring and forecast of budget implementation - summer 
information note (aktiv övervakning och prognos för budgetgenomförandet – 
informationsmeddelande för sommaren). 
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78 Under åren 2010–2017 var det belopp som identifierats som potentiellt onormala 
utestående åtaganden i genomsnitt 2,1 % av de utestående åtagandena för året. En 
liten del av detta belopp (t.ex. 0,15 % av de utestående åtagandena i slutet av 2017) 
var onormal och drogs tillbaka i ett senare skede. 

Tabell 5 – Resultat av genomgången av potentiellt onormala utestående 
åtaganden (i miljarder euro) 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Utestående åtaganden 194,4 207,4 217,8 222,4 189,6 217,7 238,8 267,3 

Potentiellt onormala 
utestående 

åtaganden, totalt 
1,9 2,4 9,4 5,2 4,1 2,8 3,0 8,5 

% potentiellt 
onormala utestående 

åtaganden/utestående 
åtaganden 

1,0 % 1,1 % 4,3 % 2,4 % 2,2 % 1,3 % 1,2 % 3,2 % 

Källa: Revisionsrätten, baserat på arbetsdokumenten i budgetförslaget. 
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En jämförelse mellan medlemsstaterna 
79 Eftersom de utestående åtagandena för ESI-fonderna genomförs via delad 
förvaltning kan de även analyseras på medlemsstatsnivå. Av de utestående 
åtagandena för ESI-fonderna i slutet av 2017 (189,9 miljarder euro), bestod 178,2 
miljarder euro (94 %) av åtaganden från 2014–2020 och 11,7 miljarder euro (6 %) av 
åtaganden från 2007–2013. En uppdelning per medlemsstat finns i figur 11. 

Figur 11 – ESI-fondernas utestående åtaganden per medlemsstat och 
ursprungsperiod (i miljarder euro) 

 
Anmärkning: CB står för gränsöverskridande program. 
Källa: Revisionsrätten, baserat på information från kommissionens rapport Analysis of the 

budgetary implementation of the European Structural and Investment Funds (analys av 
budgetgenomförandet i de europeiska struktur- och investeringsfonderna). 

80 De tre medlemsstaterna med de högsta utestående åtagandena under 2017 hade 
även de största anslagna åtagandebemyndigandena i budgetramen. Polen, Italien och 
Spanien (med 34,6 miljarder euro, 22,3 miljarder euro respektive 19,2 miljarder euro i 
utestående åtaganden) stod i slutet av 2017 för 40 % av ESI-fondernas utestående 
åtaganden för 2017. 

81 I relativa termer var de medlemsstater som hade störst utestående åtaganden 
som andel av sina respektive anslag för den fleråriga budgetramen för 2014–2020 
Cypern, Italien och Malta med 48 %, 46 % respektive 44 %. De medlemsstater som 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

PL IT ES RO DE FR CZ HU PT EL UK SK HR BG CB LT LV SI EE AT SE BE IE NL FI DK CY MT LU

2014–2020 2007–2013



 36 

 

hade lägst kvoter var Finland, Österrike och Irland där de utestående åtagandena 
motsvarade 19 %, 26 % respektive 27 % av de totala anslagen57. 

82 I slutet av 2017 (budgetramens fjärde år) hade 16,4 % av de ESI-fondernas budget 
för perioden genomförts (5,3 % förfinansiering och 11,1 % mellanliggande betalningar). 
Under det fjärde året av perioden 2007–2013 var genomförandegraden högre, med 
22,1 % (8,7 % förfinansiering och 13,4 % mellanliggande betalningar). Figur 12 visar det 
ackumulerade genomförandet i slutet av 2017 i varje medlemsstat. En mer utförlig 
beskrivning ges i bilaga II.  

Figur 12 – Ackumulerat genomförande i slutet av 2017 i 
medlemsstaterna för perioden 2014–2020 (jämfört med anslag) 

 
Anmärkning: CB står för gränsöverskridande program. 
Källa: Kommissionens rapport Analysis of the budgetary implementation of the European structural 

and investment funds in 2017 (analys av budgetgenomförandet i de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna 2017). 

83 Om medlemsstaterna genomförde program i någorlunda jämförbar grad så borde 
deras andel av de utestående åtagandena stå i proportion till deras del av de totala 
åtagandebemyndigandena. Skillnader uppstår dock på grund av att medlemsstaterna 
utnyttjar anslagen i olika grad. I den fleråriga budgetramen för 2014–2020 var de 
länder som hade den högsta anslagsutnyttjandegraden i slutet av 2017 Finland, 
Österrike och Irland (alla över 25 %), medan de med den lägsta graden var Italien, 

                                                      
57 Kommissionens rapport Analysis of the budgetary implementation of the European 

structural and investment funds in 2017 (analys av budgetgenomförandet i de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna 2017). 
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Kroatien, Malta och Spanien (alla lägre än 12 %)58. Vi rapporterade om orsakerna till 
lågt anslagsutnyttjande i vår årsrapport för 201759 och en nyligen utkommen särskild 
rapport60. De främsta orsakerna var det sena avslutandet av den föregående fleråriga 
budgetramen, det sena antagandet av rättsakter och medlemsstaternas svårigheter att 
anpassa sig till och genomföra de omfattande förändringar som infördes i den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020. Vi har även pekat på att medlemsstater kan ha 
svårigheter med att identifiera tillräckligt med projekt av hög kvalitet inom en kort 
tidsperiod61. 

84 De olika genomförandegraderna illustreras i figur 13, räknat i antal år av 
åtaganden som gäller längre än ett år som de utestående åtagandena motsvarar. 
Under 2017 motsvarade de utestående åtagandena för de flesta medlemsstaterna 
mellan två och tre års åtaganden, vilket är att förvänta med hänsyn till n+3 regeln. 

                                                      
58 Kommissionens rapport Analysis of the budgetary implementation of the European 

structural and investment funds in 2017 (analys av budgetgenomförandet i de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna 2017). 

59 Revisionsrättens årsrapport för 2017 – kapitel 2. 

60 Särskild rapport nr 17/2018 Kommissionens och medlemsstaternas åtgärder under de sista 
åren av programperioden 2007–2013 rådde bot på det låga anslagsutnyttjandet men var 
inte tillräckligt resultatinriktade. 

61 Se punkt 2.17 i vår årsrapport för 2017. 
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Figur 13 – Utestående åtaganden/genomsnittliga årliga åtaganden 

 
Källa: Revisionsrätten, baserat på information från kommissionens rapport Analysis of the budgetary 

implementation of the European Structural and Investment Funds in 2017 (analys av 
budgetgenomförandet i de europeiska struktur- och investeringsfonderna 2017). 

85 Summan av tillbakadraganden för perioden 2007–2013 uppgick till 4,4 miljarder 
euro, varav 1,6 miljarder euro var automatiska tillbakadraganden och 2,8 miljarder 
euro var tillbakadraganden vid avslutandet. Tillbakadragandena minskar de utestående 
åtagandena men är belopp som inte längre kan användas och därmed går förlorade för 
de berörda medlemsstaterna och EU-budgeten62. I sitt förslag till den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027 har kommissionen föreslagit upprättandet av en 
unionsreserv. Den skulle finansieras av belopp för vilka åtaganden ingåtts men som 
slutligen inte använts samt marginaler tillgängliga under åtagandetaken från 
föregående budgetår63. Figur 14 visar fördelningen av beloppet på 4,4 miljarder euro 
mellan de 15 berörda medlemsstaterna, varav Rumänien stod för den största delen. 

                                                      
62 I motsats till outnyttjade betalningsbemyndiganden som redovisas som överskott i EU-

budgeten och minskar medlemsstaternas bidrag till EU-budgeten påföljande år. 

63 COM(2018)321 – kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet En modern 
budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum – Flerårig 
budgetram 2021–2027. 
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Figur 14 – Ackumulerade tillbakadraganden för den fleråriga 
budgetramen för 2007–2013 i procent av de totala anslagen och i 
absoluta belopp 

 
Anmärkning: Beloppen uttrycks i miljoner euro. 
Källa: Revisionsrätten, baserat på kommissionsrapporter. 

Slutsats och vägen framåt 
86 Många av de faktorer bakom de utestående åtagandena som vi har undersökt i 
det här dokumentet påminner om dem som kommissionen presenterade 200264 i sin 
analys av utestående åtaganden under den fleråriga budgetramen för 2000–2006. Det 
gäller överlappningen av två fleråriga budgetramar, effekten av regeln om automatiska 
tillbakadraganden och den försenade inledningen av programmen. Nya faktorer, som 
kraven gällande ESI-fonderna i den fleråriga budgetramen för 2014–2020, har bidragit 
till att de utestående åtagandena nått nuvarande rekordnivå. Enligt våra 
uppskattningar65 och kommissionens prognoser kommer ökningen att fortsätta 
framöver.  

                                                      
64 COM(2002)528 – kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet 

Budgetgenomförandet under strukturfonderna, särskilt de utestående åtagandena (R.A.L). 

65 Se punkt 2.7 i vår årsrapport för 2017. 
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Historien upprepar sig 

87  En liknande omfördelning som 2014 ägde rum 2000 och resulterade i en 
överföring av åtaganden från 2000 till 2001. Som vi har sett (punkt 30) påverkades 
även starten på den fleråriga budgetramen för 2007–2013 av förseningar. 

88 År 2004 var nivån på de utestående åtagandena för programperioden 2000–2006 
3,7 miljarder euro högre än kommissionen hade förutsett 2002. De utestående 
budgetåtagandena för programperioden 1994–1999 var 3,3 miljarder euro, medan det 
förväntades i kommissionens analys 2002 att de skulle ha varit betalade i sin helhet66. 
Det visar att prognoserna om storleken på de utestående åtagandena har varit 
konstant för låga. 

89 När den fleråriga budgetramen för 2007–2013 godkändes i maj 2006 grundade 
den sig på antagandet att de utestående åtagandena skulle uppgå till 
180 miljarder euro i slutet av 201367. Den faktiska summan blev 222 miljarder euro. 

90 Betalningsprognosen för programperioden 2014–2020 grundade sig på tidigare 
uppgifter från de två föregående budgetramperioderna (2000–2006 och de första åren 
2007–2013). Kommissionen antog att de förseningar som uppstod 2007 och 2008 inte 
skulle upprepas och att de nya programmen skulle inledas tidigare68. Antagandet 
visade sig vara felaktigt och förseningarna blev i själva verket ännu längre än under den 
föregående perioden. 

91 När den nuvarande fleråriga budgetramen antogs 2013 prognostiserades 
utestående åtaganden på mer än 260 miljarder euro i slutet av 202069. Huvudsakligen 
på grund av att inledningen på genomförandet av ESI-fonderna blev långsammare än 
förväntat beräknas den faktiska siffran bli avsevärt högre. Enligt kommissionens 

                                                      
66 Se punkt 2.20 i vår årsrapport för 2004. 

67 Arbetsdokument om utestående åtaganden och betalningsfrågan – Europaparlamentets 
budgetutskott. 

68 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer kommissionens meddelande 
till Europarlamentet och rådet Halvtidsöversyn och revidering av den fleråriga budgetramen 
2014–2020 – En resultatinriktad EU-budget, SWD(2016)299 final. 

69 Statement of estimates of the European Commission for the financial year 2019 
(Preparation of the 2019 Draft Budget) (Europeiska kommissionens beräkningar för 
budgetåret 2019 (förberedelse av förslaget till 2019 års budget)). 
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prognos 201870 kommer de utestående åtagandena att uppgå till 295 miljarder euro i 
slutet av 2020 och 314 miljarder euro i slutet av 202371. 

92 Kommissionen rapporterar att det har visat sig vara extremt svårt att göra en 
exakt prognos för utvecklingen av betalningarna för den fleråriga budgetramen för 
2014–2020, särskilt vad ESI-fonderna beträffar. En förändring på (+/−) 1 % av 
genomförandetakten leder till en förändring på (+/−) 4 miljarder euro av 
betalningsbehoven72. 

93 Även om det är en komplicerad uppgift att prognostisera utestående åtaganden 
eller det framtida behovet av betalningsbemyndiganden utgör det en viktig del i att 
förbereda framtida budgetar och undvika uppbyggnaden av onormala eftersläpningar 
av betalningar. Vi har genomgående rekommenderat att kommissionen ska ställa 
långsiktiga betalningsprognoser73 och välkomnar att budgetförordningen 2018 
innehåller en skyldighet för kommissionen att till Europaparlamentet och rådet skicka 
en årlig långsiktig prognos för kommande in- och utflöden som avser de närmaste fem 
åren74. 

Risker för framtida budgetar 

94 Kommissionen anser att det faktum ”att de utestående åtagandena inom de 
europeiska struktur- och investeringsfonderna ökade under det tredje året av 
programperioden hör till den normala utvecklingscykeln för nya program, och 
tendensen för dessa fonder har varit liknande under tidigare programperioder. En 
tämligen jämn profil på åtagandebemyndigandena under perioden 2014–2020, 
införandet av n+3-regeln samt det långsamma genomförandet orsakade en betydande 

                                                      
70 COM(2018) 687, 10.10.2018, kommissionens rapport till Europarlamentet och rådet 

Prognos för EU-budgetens kommande in- och utflöden på lång sikt (2019–2023). 

71 Under förutsättning att nästa förslag till flerårig budgetram antas så som kommissionen 
föreslår. 

72 Kommissionens prognos över betalningar på medellång sikt – 16 oktober 2017. 

73 Se vårt yttrande nr 1/2017 (punkterna 110–112), vår årsrapport för 2017 (punkt 2.49), vår 
årsrapport för 2015 (punkt 2.10) och vår årsrapport för 2014 (punkt 2.22). 

74 Artikel 247.1 i förordning (EU, Euratom) 2018/1046. 
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ökning av de utestående åtagandena”75. Vi anser dock att de nuvarande höga nivåerna 
på utestående åtaganden kan leda till följande risker för EU-budgeten. 

Otillräckliga betalningsbemyndiganden under de senare åren av den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 

95 Vi har redan konstaterat i våra årsrapporter att stora utestående åtaganden ökar 
risken för onormala eftersläpningar av betalningar som påminner om dem som 
inträffade under 2013–2015, eftersom antalet ersättningsanspråk förväntas öka 
avsevärt under de sista åren av den fleråriga budgetramen för 2014–202076. 

96 Risken kan minskas genom ”den samlade marginalen för betalningar”, ett särskilt 
instrument som medger att outnyttjade marginaler överförs till de efterföljande 
åren77. 

97 Enligt kommissionen78 förekom inga onormala eftersläpningar av betalningar i 
slutet av 2017. Eftersläpningarna i slutet av 2017 uppgick dock till 2,3 miljarder euro 
och bestod huvudsakligen av ersättningsanspråk för programmen 2014–2020 som 
tagits emot för sent för att kunna betalas det året. Det är troligt att eftersläpningarna 
kommer att öka under kommande år medan programgenomförandet fortskrider. 

Otillräckliga betalningsbemyndiganden under kommande fleråriga budgetram 

98 Precis som under tidigare perioder innebar förseningar i genomförandet av 
programmen i den fleråriga budgetramen för 2014–2020 att de 
betalningsbemyndiganden som krävdes för dessa program var mycket låga under de 
första fyra åren. Till skillnad från i tidigare fleråriga budgetramar utnyttjades de årliga 
betalningsbemyndigandena nästan fullt ut 2014 och 2015 för att betala de utestående 
åtagandena för den fleråriga budgetramen för 2007–201379. Det innebär att 
förseningarna av genomförandet också hade en positiv effekt i budgethänseende och 

                                                      
75 Svar på punkt 2.14 i vår årsrapport för 2016. 

76 Se vår årsrapport för 2017, punkt 2.47. 

77 Se vår årsrapport för 2017, punkterna 2.9–2.12. 

78 Kommissionens Active Monitoring and Forecast of Budget Implementation – 2017 
Information Note (aktiv övervakning av och prognos för budgetgenomförandet – 
informationsmeddelande för 2017), 16.3.2018. 

79 År 2014 användes marginalen för oförutsedda utgifter för betalningar som en nödåtgärd för 
att flytta fram betalningsbemyndiganden och täcka det årets behov. 
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bidrog till att minska pressen på betalningar. Om det inte hade funnits några 
förseningar skulle betalningsbehoven dock ha varit mycket större under de första åren 
i denna fleråriga budgetram. Det finns en risk att en situation med otillräckliga 
betalningsbemyndiganden, likt den 2011–2015, uppstår för nästa fleråriga 
budgetram80 (punkt 38). 

99 Kommissionen uppmärksammade den frågan i sin långsiktiga prognos81. Den 
konstaterade att de beslutade betalningstaken för 2019–2020 och de föreslagna taken 
för 2021–2023 är förenliga med de förväntade behoven för programmen 2014–2020 
och en smidig infasning av programmen för 2021–2027. Ytterligare förseningar i 
genomförandet av ESI-fonderna kan sätta press på betalningstaken 2021–2023 och 
påverka deras förmåga att täcka de nya utgiftsprogrammen. 

100 Kommissionen och budgetansvariga myndigheter måste ta sig an den risken i 
linje med rådets beslut om egna medel82, något som kräver att ett balanserat 
förhållande upprätthålls mellan åtagandebemyndiganden och 
betalningsbemyndiganden. Våra årsrapporter för 2016 och 2017 innehåller 
rekommendationer som behandlar den frågan. I vår årsrapport för 2016 
rekommenderade vi kommissionen att ta hänsyn till ökningen av utestående 
åtaganden i sin prognos över betalningsbemyndiganden till nästa fleråriga budgetram 
för att kunna garantera ett balanserat förhållande mellan åtagandebemyndiganden 
och betalningsbemyndiganden83. I vår årsrapport för 2017rekommenderade vi 
kommissionen att uppmana Europaparlamentet och rådet att i diskussionen om den 
fleråriga budgetramen efter 2020 införa mekanismer för att bättre kunna hantera 
risken för eftersläpning av betalningar, mot bakgrund av den stora mängden 
utestående åtaganden i den nuvarande och förra fleråriga budgetramen84. 

                                                      
80 Se vår årsrapport för 2016, punkterna 2.36 och 2.37. 

81 COM(2018) 687, Prognos för EU-budgetens kommande in- och utflöden på lång sikt (2019–
2023). 

82 Rådets beslut 2014/335/EG, Euratom av den 26 maj 2014. 

83 Se punkt 2.48, rekommendation 1 i vår årsrapport för 2016. 

84 Se punkt 2.62, rekommendation 3 i vår årsrapport för 2017. 
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EU-budgetens ökade exponering 

101 Utöver de utestående åtagandena har EU ett antal betydande långsiktiga 
skuldförbindelser, garantier och rättsliga förpliktelser85. Dessa inbegriper personalens 
pensioner, garantier för lån och finansieringsinstrument. Stora utestående åtaganden 
ökar EU:s skuldbelopp och ökar därmed EU-budgetens finansiella exponering. 

Hur kan de utestående åtagandena minskas? 

102 I syfte att förhindra en brist på betalningsbemyndiganden mot slutet av den 
nuvarande fleråriga budgetramen och ett onormalt överförande av utestående 
åtaganden från ett år till ett annat har Europaparlamentet, rådet och kommissionen 
enats om följande86: 

o Att noga övervaka de utestående åtagandena. 

o Att reglerna för tillbakadragande ska tillämpas strikt, särskilt reglerna för 
automatiskt tillbakadragande. 

o Att analysera och diskutera kommissionens uppskattningar av vilken nivå på 
betalningsbemyndiganden som krävs, för att säkerställa att EU kan fullgöra sina 
betalningsförpliktelser under perioden 2014–2020. 

103 Nivån på de utestående åtagandena kan per definition minskas på följande tre 
sätt: 

o Genom att höja nivån på betalningsbemyndiganden när den är otillräcklig. 

o Genom att dra tillbaka medel.  

o Genom att begränsa nivån för åtagandebemyndiganden i framtida budgetar och 
därmed lämna tillräckliga betalningsbemyndiganden för att täcka utestående 
åtaganden87. 

                                                      
85 Se revisionsrättens årsrapport för 2016, punkterna 2.15–2.20. 

86 Financial Regulation applicable to the general budget of the Union (budgetförordningen för 
unionens allmänna budget) – juli 2018, bilaga – Interinstitutional cooperation during the 
budgetary procedure (interinstitutionellt samarbete under budgetförfarandet). 

87 Se punkt 2.36 i vår årsrapport för 2016. 
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104 Det är de budgetansvariga myndigheterna som beslutar om en ökning av 
betalningsbemyndigandena och en minskning av åtagandebemyndigandena. 
Tillbakadraganden är strikt reglerade genom finansiella regler som måste respekteras 
av kommissionen när de tillämpas. Volymen av tillbakadraganden har varit låg de 
senaste åren, men de utgör fortfarande outnyttjade budgetresurser som inte längre 
kan bidra till de politiska målen. 

105 De utestående åtagandena för perioden 2014–2020 förväntas minska från 2020 
till 2025, då det som återstår normalt bör vara obetydligt. Den främsta utmaningen 
kommer att vara att se till att inte ännu större utestående åtaganden börjar byggas 
upp under den nya perioden. Vissa av de åtgärder som kommissionen har infört för 
den nuvarande fleråriga budgetramen (som det årliga avslutandet av räkenskaperna) 
eller föreslagit för nästa fleråriga budgetram (en förändring av regeln för 
tillbakadragande från n+3 till n+2, lägre förfinansiering, bevarandet av liknande system 
för förvaltning och kontroll (t.ex. att de utsedda myndigheterna i medlemsstaterna 
bibehålls) samt större flexibilitet i överföringen av medel inom och mellan 
programmen)88 kan till viss del möta den utmaningen. 

106 Följande åtgärder skulle också bidra till att undvika att utestående åtaganden 
byggs upp under nästa fleråriga budgetram: 

o Antagande i tid av den fleråriga budgetramen för 2021–2027 med tillhörande 
fleråriga program. 

o Förenkling av reglerna för att använda budgeten89. 

o Välgrundad prognostisering av betalningsbehoven. 

o Säkerställande av en lämplig balans mellan anslagen för åtaganden och 
betalningar.  

                                                      
88 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, COM(2018)375. 

89 Se våra briefingdokument Förenkling av genomförandet av sammanhållningspolitiken efter 
2020 – maj 2018, Ett bidrag till förenklingen av EU:s forskningsprogram efter Horisont 2020 
– mars 2018 och Framtidens gemensamma jordbrukspolitik – mars 2018. 
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Bilagor 

Bilaga I — Utestående åtaganden per huvudsakliga program – 
2014 till 2017 (i miljoner euro) 

 
Anmärkning 1: Programmen är rangordnade enligt beloppen för deras utestående åtaganden 2017. 
Anmärkning 2: De totala beloppen för utestående åtaganden omfattar inte utestående åtaganden för 

andra institutioner. 
Källa: Revisionsrätten, baserat på information från kommissionens datalager. 

 

  

2014 2015 2016 2017

a b c d e f g h = f / g

1.2.11 Regional utjämning (mindre utvecklade regioner) 61 866          69 135          71 813          82 421          26 122                                         3,2

2.0.20 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) 16 550          24 643          29 641          32 742          14 366                                         2,3

1.2.13 Konkurrenskraft (mer utvecklade regioner) 16 292          19 157          22 235          25 870          8 251                                           3,1

1.2.15 Sammanhållningsfonden 24 499          22 223          23 497          24 398          9 056                                           2,7

1.1.31 Horisont 2020 19 947          20 434          19 945          19 928          10 346                                         1,9

1.2.12 Övergångsregioner 2 771            8 873            12 382          16 151          5 627                                           2,9

4.0.3 Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete 8 605            8 613            8 286            8 646            3 168                                           2,7

4.0.2 Europeiska grannskapsinstrumentet 6 693            7 371            7 345            7 663            2 440                                           3,1

4.0.1 Instrument för stöd inför anslutningen (IPA II) 5 948            5 898            6 402            6 901            2 115                                           3,3

1.2.6 Bidrag till Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) -                 1 806            3 402            4 704            1 593                                           3,0

1.1.82 Transporter 4 175            3 510            3 892            3 673            1 723                                           2,1

1.2.2 Europeiskt territoriellt samarbete 2 102            1 880            2 217            3 514            1 940                                           1,8

2.0.31 Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) 1 549            2 170            2 595            3 218            912                                               3,5

1.1.10 Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) -                 1 357            2 460            2 654            2 661                                           1,0

3.0.1 Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) 689               980               1 734            2 447            1 620                                           1,5

1.2.5 Sysselsättningsinitiativ för ungdomar (särskilt utökat anslag) 1 540            2 142            2 215            2 248            -                                                

1.1.12 Internationell termonukleär experimentreaktor (Iter) 2 378            2 373            2 128            1 727            323                                               5,3

1.1.81 Energi 485               803               1 140            1 678            700                                               2,4

2.0.4 Miljö- och klimatpolitik (Life) 1 176            1 270            1 404            1 564            494                                               3,2

3.0.2 Fonden för inre säkerhet 738               982               1 191            1 421            739                                               1,9

1.1.11 Europeiska satellitnavigeringssystem (Egnos och Galileo) 582               919               1 267            1 300            897                                               1,4
1.2.4 Europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead) 91                  584               841               1 101            546                                               2,0

Totalt för centrala fleråriga program 178 675       207 122       228 033       255 971       95 639                                         2,7

Övriga program 10 509          10 042          10 332          10 817          8 378                                           

Totalt 189 183       217 164       238 365       266 788       104 017                                       

Underrubrik i 
den fleråriga 
budgetramen Namn på underrubrik i den fleråriga budgetramen

Ackumulerade utestående åtaganden i slutet av året

Beviljade 
åtagandebemyndiganden 

2017

Utestående 
åtaganden 2017 i 

åtagandeår
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Bilaga II —  Ackumulerad betalningsnivå och utestående 
åtaganden per medlemsstat i slutet av 2017 för den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 

 
Anmärkning 1: CB står för gränsöverskridande program. 
Källa: Revisionsrätten, baserat på kommissionens rapport Analysis of the budgetary 

implementation of the European structural and investment funds in 2017 (analys av 
budgetgenomförandet i de europeiska struktur- och investeringsfonderna 2017). 

  

Medlemsstat

Tilldelat belopp från 
den fleråriga 
budgetramen 

(miljarder euro)
Förfinansiering till 

slutet av 2017

Mellanliggande 
betalningar till 
slutet av 2017

Total 
betalningsnivå

Utestående 
åtaganden 2014–2020 

i slutet av 2017 
(miljarder euro)

a b c d e = c + d f
FI 3,77 3,8 % 33,9 % 37,7 % 0,7
AT 4,92 3,5 % 26,7 % 30,2 % 1,3
IE 3,50 4,3 % 25,8 % 30,1 % 0,9
LU 0,14 3,8 % 23,6 % 27,4 % 0,0
EL 21,37 10,4 % 14,4 % 24,8 % 6,5
PT 26,09 5,6 % 16,5 % 22,1 % 8,8
SE 3,72 4,6 % 17,5 % 22,1 % 1,3
EE 4,42 4,9 % 16,3 % 21,2 % 1,4
LT 8,45 4,9 % 15,0 % 19,9 % 2,9
CY 0,95 6,0 % 13,3 % 19,3 % 0,4
DK 1,55 3,9 % 15,4 % 19,3 % 0,5
FR 27,84 4,7 % 14,3 % 19,0 % 10,1
UK 16,88 4,5 % 13,1 % 17,6 % 6,4
HU 25,11 5,1 % 12,2 % 17,3 % 9,5
LV 5,69 5,0 % 12,2 % 17,2 % 2,1
DE 27,93 4,5 % 12,5 % 17,0 % 10,8
NL 1,89 4,4 % 12,0 % 16,4 % 0,7
RO 31,18 5,7 % 10,4 % 16,1 % 11,9
BG 9,99 5,0 % 10,9 % 15,9 % 3,9
BE 2,87 5,3 % 10,4 % 15,7 % 1,1
PL 86,65 5,2 % 10,4 % 15,6 % 33,2
CZ 23,89 5,1 % 9,6 % 14,7 % 9,8
SK 15,49 5,1 % 9,0 % 14,1 % 6,2
SI 3,95 4,8 % 8,9 % 13,7 % 1,7
ES 42,56 5,0 % 6,8 % 11,8 % 17,5
MT 0,83 5,0 % 6,3 % 11,3 % 0,4
HR 10,93 5,2 % 5,7 % 10,9 % 4,7
IT 44,70 5,1 % 5,5 % 10,6 % 20,3
CB 9,26 5,6 % 2,7 % 8,3 % 3,1
Totalt 466,54 5,3 % 11,1 % 16,4 % 178,2
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Revisionsrättens team 
Revisionsrättens snabbanalys Utestående åtaganden i EU:s budget – en närmare titt 
antogs av revisionsrättens avdelning V EU:s finansiering och förvaltning, där ledamoten 
Lazaros S. Lazarou är ordförande. Arbetet leddes av ledamoten Annemie Turtelboom 
med stöd av Dennis Wernerus (kanslichef), Margit Spindelegger (förstechef), Paul Sime 
(uppgiftsansvarig), Michael Tatianos och Mircea-Cristian Martinescu. Thomas Everett 
gav språkligt stöd, och Manuela Magliocca och Valérie Tempez-Erasmi gav 
administrativt stöd. 
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De utestående åtagandena i EU:s budget har ökat 
nästan oavbrutet i flera år och nådde en ny 
toppnotering på 267 miljarder euro i slutet av 2017. De 
flesta av dem utgör framtida betalningsskyldigheter i 
EU:s budget. I denna analys ger vi en inblick i hur 
beloppet har utvecklats med tiden och vilka de 
viktigaste faktorerna bakom den uppåtgående 
trenden är. Dessa faktorer är bland annat att åtagande-
bemyndigandena är högre än 
betalningsbemyndigandena, att slutet på en flerårig 
budgetram går in i början på nästa och att de 
EU-finansierade programmen i medlemsstaterna 
genomförs långsamt. Vi identifierar de risker för 
EU-budgeten som de stora beloppen för utestående 
åtaganden för med sig, till exempel att det blir 
omöjligt att klara framtida betalningsbehov, och även 
möjliga lösningar.

 


	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	Inledning
	Vad är utestående åtaganden?
	Grund för åtaganden
	Redovisning av de utestående åtagandena
	Utveckling för de utestående åtagandena

	Vad inverkar på de utestående åtagandena?
	Gapet mellan åtagande- och betalningsbemyndiganden inom en flerårig budgetram
	Långsamt genomförande av de fleråriga budgetramarna
	Det särskilda fallet med ESI-fonderna
	De fleråriga budgetramarna överlappar varandra med cirka sju år
	Den rättsliga ramen blir sent antagen
	Automatiska åtaganden och tillbakadraganden
	Nya krav för den fleråriga budgetramen för 2014–2020
	Årligt godkännande av räkenskaperna
	Resultatreserv
	Inverkan av förhandsfinansiering
	Justeringar av den fleråriga budgetramen
	Betalningsprognoser
	Finansieringsinstrument med delad förvaltning
	Landsbygdsutveckling

	Utestående åtaganden inom andra budgetområden
	Externa åtgärder
	Övriga program

	Potentiellt onormala utestående åtaganden

	En jämförelse mellan medlemsstaterna
	Slutsats och vägen framåt
	Historien upprepar sig
	Risker för framtida budgetar
	Otillräckliga betalningsbemyndiganden under de senare åren av den fleråriga budgetramen för 2014–2020
	Otillräckliga betalningsbemyndiganden under kommande fleråriga budgetram
	EU-budgetens ökade exponering

	Hur kan de utestående åtagandena minskas?

	Bilagor
	Bilaga I — Utestående åtaganden per huvudsakliga program – 2014 till 2017 (i miljoner euro)
	Bilaga II —  Ackumulerad betalningsnivå och utestående åtaganden per medlemsstat i slutet av 2017 för den fleråriga budgetramen för 2014–2020

	Revisionsrättens team



