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Fru ordförande,  
herr vice ordförande Oettinger,  
ärade ledamöter av Europaparlamentet, 

I år firar Europeiska revisionsrätten fyrtioårsjubileum. De senaste fyra årtiondena har de 
politiska, finansiella och ekonomiska förhållandena i Europeiska unionen förändrats 
dramatiskt. Och de nya utmaningarna förefaller större än någonsin tidigare: den finansiella 
och ekonomiska krisen, de aldrig tidigare skådade migrationsströmmarna, 
klimatförändringarna och terrorismen. En del människor ser dessutom EU som en trojansk 
häst för globalisering och inte som en framgångsrik väg till fred och välstånd.  

Alla dessa utmaningar har satt medborgarnas förtroende för EU:s och medlemsstaternas 
institutioner på prov. Vi som arbetar i dessa institutioner måste agera och se till att verkligen 
leverera inom våra respektive ansvarsområden. Därför är det med tillfredsställelse som jag 
kan säga att jag har goda nyheter.  

Vi konstaterar att EU:s räkenskaper för 2016 ger en sann och rättvisande bild. Vi har ”godkänt 
dem”, vilket vi har gjort varje år sedan 2007. Intäkterna 2016 innehöll inga väsentliga fel. Men 
framför allt har det skett en kontinuerlig minskning av den uppskattade felnivån i betalningar 
från EU-budgeten. Cirka hälften av EU:s kostnader som vi granskade för 2016 låg under 
väsentlighetsgränsen på 2 %.  

Därför har vi gjort ett uttalande med reservation, och inte med avvikande mening, om 
betalningarna 2016. Det är första gången som vi gör ett uttalande med reservation sedan vi 
började avge en årlig revisionsförklaring 1994, och det speglar en viktig förbättring när det 
gäller EU:s kostnader.  

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

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

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

Åtgärder som medlemsstaterna och kommissionen vidtog minskade visserligen den 
uppskattade övergripande felnivån, men vi konstaterade att det fanns tillräckligt med 
information för att förhindra eller upptäcka och korrigera många fler fel. Enligt vår 
uppfattning innebär det att det inte behövs fler kontroller. Däremot måste man se till att 
befintliga kontroller genomförs ordentligt. 

Här kan ett varningens ord vara på sin plats: de totala betalningar som EU har åtagit sig att 
göra från framtida budgetar var större än någonsin 2016 och motsvarade 238,8 miljarder 
euro. Att komma till rätta med den eftersläpningen och förhindra att en ny uppstår bör 
prioriteras när EU:s utgifter planeras för den period som startar 2020. 

Jag nämnde inledningsvis att vi alla har en mycket viktig uppgift i att säkerställa 
medborgarnas förtroende för EU:s och medlemsstaternas institutioner. För medborgarna är 
det bland annat av grundläggande betydelse att veta att de offentliga medlen används 
lagenligt.  
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Medborgarna kan bara förlita sig på EU:s ekonomiska förvaltning om de och deras valda 
företrädare får försäkringar om att gällande regler följs. Vår revisionsförklaring om EU:s 
årsredovisning och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet har bidragit 
till att efterlevnaden av EU:s regler har blivit väsentligt bättre. 

Men människor vill i kanske ännu högre grad också veta vad de får för pengarna. Var det 
lämpligt att bygga en viss väg eller flygplats på ett visst ställe? Blev resultatet faktiskt fler jobb 
och tillväxt? Har pengarna använts på bästa sätt? För att besvara sådana frågor lägger vi allt 
större fokus på resultat. Vi vill vara och med och se till att skattebetalarna får valuta för 
pengarna. 

Det kräver att vi ändrar inriktningen på vårt revisionsarbete. Vi måste kunna offentliggöra rätt 
granskningsresultat vid rätt tidpunkt om vi ska använda vår ”mjuka makt” på bästa sätt. 
Revisionsarbete och politiskt arbete går hand i hand. Så för att vi ska kunna fortsätta fullgöra 
vårt uppdrag och tackla de problem som medborgarna upplever kommer vi från och med nu 
att göra stora förändringar av vårt sätt att granska EU:s budget.  

På många av EU-budgetens områden har de kontrollsysten som syftar till att förhindra, 
upptäcka och korrigera fel blivit mycket bättre de senaste åren. Det gör att vi kan titta på 
revisionsförklaringen med nya ögon, och vi räknar med att kunna förlita oss mer på dessa 
kontrollsystem när vi bedömer kostnadernas korrekthet i framtiden. Med ett sådant 
tillvägagångssätt kommer det att framgå tydligare var brister kvarstår. Det kommer också att 
hjälpa oss att främja redovisningsskyldighet och förbättra förvaltningen av EU:s finanser 
ytterligare.  

Samtidigt kommer vi att granska rena resultatfrågor, till exempel om planerade resultat har 
uppnåtts, vilken effekt de har fått och hur EU:s verksamhet påverkar människors vardagsliv. 
Vi kommer att granska om åtgärder på EU-nivå var det bästa sättet att uppnå målen. Och vi 
kommer att rapportera om allt detta på ett balanserat sätt genom att lyfta fram prestationer 
och ta hänsyn till begränsningar. 

Men Europeiska revisionsrätten vill inte bara förbättra EU:s sätt att fungera. Vi vill också bidra 
till att öka medborgarnas kunskap om hur EU fungerar.  

Under det gångna året har vi redan tagit viktiga steg i den riktningen. Vi har levererat ett stort 
antal granskningsrapporter i aktuella frågor, från ungdomssysselsättning till flyktingkrisen 
och systemet med mottagningscentrum (hotspots) till energi och klimatförändringar.  

Utöver det har vi offentliggjort informationsdokument, till exempel om halvtidsöversynen av 
den nuvarande fleråriga budgetramen. Vi har offentliggjort yttranden över 
lagstiftningsförslag med effekter på EU:s ekonomiska förvaltning och lämnat synpunkter i 
bredare frågor utifrån våra analyser och erfarenheter. 

Under de kommande årtiondena kommer vi att fortsätta fungera som väktare av EU:s 
finanser och medborgarnas intressen. Vi kommer att fortsätta vara en oberoende röst som 
lyfter fram sådant som fungerar väl och som kastar ljus över obekväma sanningar när saker 
inte fungerar. Och i en värld där vilseledande information och manipulering av uppgifter är 
vanligt förekommande kommer Europeiska revisionsrätten fortsätta att tillhandahålla 
tillförlitlig och opartisk information. 

Mina damer och herrar, låt oss i denna osäkra och alltmer inåtblickande värld driva på för en 
positiv agenda för Europeiska unionen de närmaste åren. 

Låt oss tillsammans, i varje steg av lagstiftnings- och budgetcykeln, se till att EU kan leverera 
på ett effektivt sätt i frågor som är av betydelse för medborgana. 

Tack för uppmärksamheten. Nu ser jag fram emot vår diskussion. 


