
SV 

 

ECA Press 
Mark Rogerson – Talesperson T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Pressekreterare T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Tal 
Strasbourg den 24 oktober 2018 

 
 
 

 

   

 Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska 
revisionsrättens ordförande 
Presentation av Europeiska revisionsrättens årsrapport för 2017  
inför Europaparlamentets plenarsammanträde 

Strasbourg den 24 oktober 2018 

Det talade ordet gäller. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2 

 

Herr talman, fru ordförande, fru föredragande, ärade ledamöter, ärade kommissionsledamot,  

som tidigare ledamot vet jag att Europaparlamentet befinner sig i en hektisk period. Lagstiftningsverksamheten 
kulminerar. Men inte bara det. Inför valet till Europaparlamentet fungerar parlamentet också med all rätt som ett 
högnivåforum för debatten om EU:s framtid. 

Desto större anledning då för mig, som revisionsrättens ordförande, att tacka er för den tid som ni har avsatt till 
att diskutera vår årsrapport.  

Vi har gjort stora ansträngningar för att kunna presentera vår bedömning av EU:s ekonomiska förvaltning 2017 för 
er. Nu inleds förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, som blir det sista under denna mandatperiod. 

Liksom tidigare år konstaterar vi att 2017 års räkenskaper ger en sann och rättvisande bild av EU:s finansiella 
ställning. På samma sätt som förra året gör vi ett uttalande med reservation, och inte med avvikande mening, om 
korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna 2017.  

Med andra ord: en betydande del av de kostnader 2017 som vi granskade innehöll inga väsentliga fel, och då 
syftar jag på kostnader baserade på rättigheter1, det vill säga program där stödmottagarna får stöd om de 
uppfyller vissa villkor. Dessa stödrättighetsbaserade utbetalningar utgjorde mer än hälften av alla utbetalningar 
från EU:s budget 2017. 

Till detta kommer att andelen oriktigheter i EU:s utgifter har fortsatt att minska. Den uppskattade felnivån i 
betalningarna 2017 var 2,4 %, vilket är en minskning från 3,1 % 2016 och 3,8 % 2015. Detta visar att EU:s 
ekonomiska förvaltning utan tvekan är på rätt väg – och för det ska kommissionen med sina ihärdiga 
ansträngningar och medlemsstaterna ha beröm.  

Låt mig som ett positivt exempel framhålla vår slutsats att direktstödet inom Europeiska garantifonden för 
jordbruket – som utgör en mycket stor del av den aktuella rubriken i den fleråriga budgetramen – inte innehåller 
några väsentliga fel. 

Samtidigt ska det sägas att det ofta finns tillräckligt med information för att förhindra eller upptäcka och korrigera 
en stor del av de fel som vi konstaterar. Om kommissionen och de nationella myndigheterna hade använt denna 
information skulle den uppskattade felnivån för en ännu större andel av EU-budgeten ha legat under vår, och 
kommissionens egen, väsentlighetsgräns.  

Mina damer och herrar,  

det är nu dags att ta ett nytt steg. Förvaltnings- och kontrollsystemen har blivit bättre, och vi har nu möjlighet att 
utnyttja dessa förbättringar i våra revisioner. 

För 2017 prövade vi en ändrad metod på sammanhållningsområdet. Den viktigaste förändringen var att vi gick 
igenom och gjorde om de kontroller som de utgiftsansvariga redan hade gjort. Med denna nya metod vill vi på ett 
kostnadseffektivt sätt ge er ledamöter i parlamentet bättre geografiska och fondspecifika upplysningar om 
förhållandena i hela EU.  

De närmaste åren kommer vi att utvidga detta projekt till andra utgiftsområden, om de nödvändiga 
förutsättningarna för det är uppfyllda.  

                                                           

1 Med undantag av vissa stödordningar för landsbygdsutveckling. 
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[Herr][Fru] talman, med stort intresse läste jag resultaten från opinionsundersökningen Parlameter 2018, som ni 
nyligen offentliggjorde. Att se att EU-medlemskapet och euron har så starkt stöd gör mig förvisso optimistisk inför 
framtiden. Men samtidigt visar undersökningen på stora skillnader i stödet, vilket vi måste göra något åt.  

Både EU:s årliga budget och långtidsbudget är per definition fördelningsverktyg. Att fatta beslut om dem är ofta 
förenat med politiska komplikationer för de medlemsstater som upplever sig som ”förlorare”. Oavsett vilka beslut 
som fattas är det viktigt för oss på revisionsrätten att säkerställa att medborgarna, från Bukarest till Helsingfors 
och Lissabon, med egna ögon kan se, och därför lita på, att EU-medlen inte bara har använts korrekt utan också 
förnuftigt.  

Vi kallar denna process ”effektivitetsrevision”, och jag kan lova er att ni kommer att få se allt fler av dessa 
revisioner de närmaste månaderna och åren. Av mina många diskussioner i detta parlament och i 
medlemsstaternas huvudstäder har det tydligt framgått att det är denna väg revisionsrätten bör följa. 

Mina damer och herrar,  

revisionsrätten har visat att flera medlemsstater har svårt att utnyttja medlen från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna på ett bra sätt. Därför välkomnar vi det faktum att kommissionen har föreslagit en rad 
åtgärder till nästa finansieringsperiod som bör bidra till att sammanhållningsmedlen utnyttjas bättre. De närmaste 
dagarna kommer vi att offentliggöra ett detaljerat yttrande över den tillämpliga lagstiftningen.  

Samtidigt fortsätter trycket på EU:s budget att vara stort på grund av värdet av de åtaganden som ingåtts för 
framtida år. De utestående budgetåtagandena kommer sannolikt att öka ännu mer fram till slutet av 2020. Vi 
anser att de allt större utestående åtagandena måste vara en prioritering för nästa fleråriga budgetram.  

Mina damer och herrar,  

EU:s totala budget motsvarar inte mer än omkring 1 % av bruttonationalinkomsten för hela EU.  

Det är viktigt att EU:s budget används ändamålsenligt. Men samtidigt måste vi ha en realistisk syn på vad som kan 
åstadkommas med de pengar som vi förfogar över. EU kan bara hoppas på att vinna eller behålla medborgarnas 
förtroende om det uppfyller de förväntningar som det skapar.  

Låt oss visa medborgarna att vi kan hålla våra löften och infria dem effektivt och på ett sätt som verkligen gör 
skillnad. 

Tack för uppmärksamheten. 


