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I detta dokument presenteras Europeiska kommissionens svar på iakttagelserna i en särskild
rapport från Europeiska revisionsrätten i enlighet med artikel 259 i budgetförordningen.
Dokumentet ska offentliggöras tillsammans med den särskilda rapporten.
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I. KOMMISSIONENS SVAR I KORTHET
a)

Allmän inledning

Syftet med det system för tidig upptäckt och uteslutning (Edes) som infördes 2016 är att förstärka
skyddet av EU:s ekonomiska intressen.
Systemet gäller både direkt och indirekt förvaltning och har medfört förbättringar i tillämpningen av
administrativa sanktioner, särskilt i fråga om oberoende bedömningar av uteslutningssituationer,
respekt för grundläggande rättigheter och öppenhet gentemot de ekonomiska aktörerna.
Edes kräver ett intensivt och givande samspel mellan den behöriga utanordnaren och Edes-panelen.
Å ena sidan har utanordnaren till uppgift att inleda det administrativa förfarandet när han eller hon
upptäcker ett uteslutningsärende. Skälet till detta är att det är utanordnaren som har kunskap om
undertecknade kontrakt och bidrag, översikt över relevanta pågående förfaranden och rätt att
omedelbart vidta kontraktsmässiga åtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen. Å andra
sidan gör systemet det möjligt att agera mot en opålitlig ekonomisk aktör även i avsaknad av en
nationell slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut, på grundval av en rekommendation
från en central, interinstitutionell panel, som gör en preliminär rättslig bedömning av de faktiska
omständigheterna och slutsatserna i ärendet.
Edes-panelen leds av en ständig oberoende ordförande på hög nivå, vilket ända sedan starten har
medfört en kraftfull harmonisering och undanröjt risken för att olika utanordnare gör olika
bedömningar.
Edes-panelen har antagit 57 rekommendationer1, bland annat om de allvarligaste felen i
yrkesutövningen, varav de flesta resulterade i att utanordnaren fattade beslut om uteslutning.
Domstolen har nyligen, i två olika mål2, bekräftat att Edes-förfarandena är giltiga. Domstolen
godkände systemet och dess egenskaper fullt ut, inklusive utanordnarnas roll och panelens
bestämmanderätt.

Slutligen har kommissionen, utifrån de lärdomar som dragits sedan systemet inrättades,
identifierat några av systemets svagheter och börjat vidta åtgärder för att förenkla
administrationen och öka kunskapen om systemet för att göra det mer ändamålsenligt. Vissa av
förbättringarna kommer dock att kräva lagstiftningsändringar. Kommissionen beslutade därför
att lägga fram ett förslag, som även kommer att omfatta några av Europeiska revisionsrättens
viktigaste iakttagelser och ytterligare förbättra systemet i sin helhet. Förslaget väntas antas under
första halvåret 2022.
Mot denna bakgrund välkomnar kommissionen revisionsrättens rapport, som stöder kommissionens
åtgärder för att ytterligare förbättra systemet (se nedan).

1

Av över 100 hänskjutna ärenden.

2

Mål T-672/19, Companhia de Seguros Índico (EU:T:2022:64) och mål T-652/19, Elevolution – Engenharia
(EU:T:2022:63).
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b) Kommissionens ställningstagande till revisionsrättens
viktigaste iakttagelser och rekommendationer
Revisionsrätten erkänner att Edes omfattar ett brett spektrum av uteslutningssituationer och har
gedigna beslutsförfaranden.
Det faktum att kommissionens avdelningar har registrerat relativt få uteslutningar i systemet måste
ses mot bakgrund av behovet av att säkerställa en rimlig balans mellan skyddet av EU:s ekonomiska
intressen och rätten till försvar och andra rättigheter som fastställs i stadgan om de grundläggande
rättigheterna. Tillräckliga styrkta bevis (fakta) måste kontrolleras genom rätten att höras. Detta är i
linje med ett korrekt förfarande och rättsstatsprincipen, med tanke på att beslut om uteslutning kan
få betydande ekonomiska och till och med sociala konsekvenser för de enheter som slutligen blir
föremål för sådana beslut. Dessutom ligger ansvaret för att hänskjuta ärenden till Edes-panelen hos
den utanordnare som gör den preliminära bedömningen av ett ärende, med vederbörlig hänsyn tagen
till särskilda omständigheter (t.ex. behovet av att säkerställa kontinuitet i tjänsten, bedömningen av
de korrigerande åtgärderna, proportionalitet och ekonomiska konsekvenser).
Kommissionen inser behovet av fortsatta insatser för att ge utanordnare konsoliderad tillgång till
datakällor som hjälper dem att upptäcka uteslutningssituationer, med beaktande av de rättsliga och
tekniska hindren.
Kommissionen håller också med om att Edes bör förstärkas ytterligare och kommer att ta sig an
revisionsrättens slutsatser, särskilt i fråga om utvidgningen av tillämpningsområdet.
Våra svar på revisionsrättens viktigaste iakttagelser ges i avsnitten II och III. Kommissionen godtar
rekommendationerna 1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3, 4 och 5 och godtar delvis rekommendation 2.3.

c)

Den senaste utvecklingen och nästa steg

Efter en första mandatperiod tillträdde en ny ordförande, Isabel Rofes, och vice ordförande, Igor
Ludborzs. De inledde sitt arbete i Edes-panelen i november 2021. Dessutom har panelens
arbetsordning3 ändrats så att det nu är möjligt för en företrädare för Europeiska
åklagarmyndigheten (Eppo) att delta i panelens förfarande (observatörsstatus) om det bygger
på information som översänts av Eppo.
När det gäller utökningen av systemet till att även omfatta delad förvaltning vidtar kommissionen
åtgärder för att ytterligare stärka skyddet av denna stora del av budgeten, samtidigt som den
respekterar att uppgifter som har samband med genomförandet av budgeten är delegerade till
medlemsstaterna enligt artikel 63.1 i budgetförordningen. En riktad och proportionerlig utökning av
Edes till delad förvaltning, med beaktande av ansvarsfördelningen mellan kommissionen och
medlemsstaterna, kräver lagstiftningsändringar som kommissionen måste föreslå som en del av
översynen av budgetförordningen under första halvåret 2022.

Kommissionens beslut (EU) 2018/1220 av den 6 september 2018 om arbetsordningen för den panel som
avses i artikel 143 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 226, 7.9.2018,
s. 7, ändrat genom kommissionens beslut (EU) 2021/1081 av den 28 juni 2021 (EUT L 234, 2.7.2021, s. 99).
3
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II. KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRÄTTENS
HUVUDSAKLIGA IAKTTAGELSER
1.

Utöka Edes tillämpningsområde

I syfte att göra Edes mer ändamålsenligt4 arbetar kommissionen med ett riktat förslag om att utöka
Edes tillämpningsområde i samband med den kommande översynen av budgetförordningen.
Enligt de nya regler som föreslås kommer följande tre nya kategorier att kunna omfattas när de
befinner sig i en eller flera uteslutningssituationer: i) verkliga huvudmän, ii) dotterbolag och iii) fysiska
personer med befogenhet att kontrollera, förvalta eller representera. Syftet med att inkludera dessa
tre nya kategorier i Edes tillämpningsområde är att förbättra systemets övergripande
ändamålsenlighet genom att ta itu med dem som döljer sig bakom de ekonomiska aktörer som
utesluts och som annars skulle ha kunnat fortsätta att delta i offentliga upphandlingar i EU eller på
annat sätt gynnas av EU-finansiering.
Dessutom kommer följande tre nya skäl till uteslutning att läggas till med ett lämpligt straffintervall:
i) underlåtenhet att samarbeta vid utredningar, revisioner eller kontroller som utförs av EU:s
tillsynsorgan, ii) utnyttjande av en intressekonflikt och iii) anstiftan till hat och diskriminering.
Dessa ändringar syftar till att förbättra Edes-systemets övergripande ändamålsenlighet. Om Edes
tillämpningsområde och materiella regler utökas kommer systemet att kunna täcka ett bredare
spektrum av uteslutningssituationer och bättre skydda unionens ekonomiska intressen inom alla
former av förvaltning.

2.

Göra Edes mer ändamålsenligt

För att göra Edes mer ändamålsenligt5 föreslår kommissionen också att följande ska införas i
samband med den kommande översynen av budgetförordningen:
-

Skyndsam handläggning i ärenden som måste prioriteras, utan att det påverkar rätten att
höras.
Förbättring av villkoren för anmälning av kontradiktoriska skrivelser och beslut om sanktioner
mot opålitliga ekonomiska aktörer som avsiktligt döljer var de befinner sig för att kringgå de
negativa konsekvenserna av sina fel.
En skyldighet för personer eller enheter som befinner sig i en uteslutningssituation att,
genom en extern revision eller ett beslut av en behörig nationell eller europeisk myndighet,
styrka att de vidtagit tillräckliga korrigerande åtgärder.

Sådana förbättringar bör leda till snabbare beslut om uteslutning och en minskad administrativ
börda.

4

Se avsnittet om direkt förvaltning (punkterna 21–29) i den särskilda rapporten.

5

Se avsnittet om direkt förvaltning, punkterna 30–34, i den särskilda rapporten.
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3. Främja användningen av Edes som ett verktyg för
ansvarsutkrävande
Flera åtgärder föreslås för att främja användningen av Edes6, däribland ett närmare samarbete med
berörda avdelningar som Olaf och på senare tid Eppo genom att fastställa arbetsmetoder och
förfaranden samt hjälp till utanordnare med att hänskjuta ärenden till Edes-panelen.
Samarbetet har intensifierats mellan GD Budget som äger systemet och Olaf, vilket bekräftas av det
pågående samarbetet när det gäller utbyten, utarbetandet av riktlinjer samt ad hoc-utbildningar i
syfte att göra Olafs rapporter mer lämpade för Edes-förfarandet. Ett liknande tillvägagångssätt
håller redan på att införas i samarbetet med Eppo.
Sedan Edes infördes har kommissionens avdelningar dessutom organiserat utbildning inom EU:s
institutioner, organ och byråer för att öka och upprätthålla kunskapen om Edes-förfaranden.
Mallar, riktlinjer och förfaranden har fastställts för att underlätta utanordnarnas arbete med att
samla in och överföra relevant information om uteslutningsfall.
Kommissionen har också stärkt förvaltningstillsynen genom att övervaka uppföljningen av Olafs
rekommendationer och återkrav7. Detta är ett viktigt steg i att förbättra EU:s uteslutningsförfaranden.
Kommissionen kommer att utöka sin utbildning och vägledning för bl.a. medlemsstaternas
myndigheter och genomförandepartner8.

4. Medlemsstater, verktyg för uteslutning och
datautvinning
Edes är för närvarande det enda uteslutningssystem som används på EU- nivå, vilket bör beaktas i
samband med en utökning av Edes till att omfatta medlemsstaterna9. Även om medlemsstaterna är
skyldiga att införa ändamålsenliga interna kontrollsystem för att förebygga, upptäcka och korrigera
oriktigheter och bedrägerier, kräver EU-lagstiftningen inte att medlemsstaterna inrättar egna
uteslutningssystem.
Kommissionen kommer att föreslå att behovet av ett ökat skydd av unionens ekonomiska intressen
på EU-nivå tillgodoses genom att Edes på ett riktat och proportionellt sätt utökas till att även omfatta
delad förvaltning.

6

Se avsnittet om direkt förvaltning, punkterna 36–64, i den särskilda rapporten.

7

Med beaktande av de tidsfrister som anges i Olaf-förordningen om medlemsstaternas och institutionernas
uppföljning av Olafs rekommendationer.
8

Se avsnittet om direkt förvaltning, punkterna 36–64, i den särskilda rapporten.

9

Se avsnittet om direkt förvaltning, punkterna 36–64, i den särskilda rapporten.
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Förslaget kommer att vara helt i linje med medlemsstaternas primära ansvar för att besluta om
sanktioner och utreda sådana ärenden på nationell nivå under delad förvaltning. En uteslutning på
EU-nivå skulle dock behöva vara möjlig och även nödvändig i följande fall:
-

-

När medlemsstaterna via systemet för hantering av oriktigheter underrättar kommissionen om
sådana uteslutningssituationer som gäller de allvarligaste felen (bedrägeri, korruption osv.) och
har konstaterats i en lagakraftvunnen dom eller ett slutligt administrativt beslut. I sådana fall
skulle kommissionen agera på grundval av den informationen.
När det finns bevis på allvarliga fall i den relevanta EU-rapporten (dvs. Olafs rapport,
kommissionens revision eller revisionsrättens rapport) och det därför finns ett behov av att
skydda EU:s budget i avvaktan på, eller i avsaknad av, ett slutligt beslut eller en slutlig dom som
kan ligga till grund för ett beslut om uteslutning (när ett sådant slutligt beslut eller en sådan
slutlig dom föreligger måste panelen omedelbart anpassa sin rekommendation).

Dessutom kommer medlemsstaterna att vara skyldiga att konsultera Edes-databasen och verkställa
de beslut om uteslutning som anges där. Detta innebär att de inte bör kunna tilldela medel under
delad förvaltning till en person eller enhet som är registrerad i Edes. Kommissionen erinrar om
tidigare liknande lagstiftningsförslag om att medlemsstaterna skulle vara skyldiga att ta hänsyn till
uteslutning enligt Edes när de genomför budgeten genom delad förvaltning.
Kommissionen välkomnar revisionsrättens och även Europaparlamentets stöd för en utökning av
Edes till att omfatta delad förvaltning.
Slutligen påminner kommissionen om att den har lagt fram förslag om att förbättra kvaliteten och
kompatibiliteten hos de uppgifter som medlemsstaterna samlar in om mottagare av EU-finansiering
när budgeten genomförs genom delad förvaltning samt inom ramen för faciliteten för återhämtning
och resiliens, bland annat genom obligatorisk användning av ett enda datautvinnings- och
riskbedömningsverktyg. Enligt den överenskomna lagstiftningen är det dock frivilligt att använda det
gemensamma datautvinnings- och riskbedömningsverktyget.
Kommissionen har offentliggjort och vidareutvecklat datautvinnings- och riskbedömningsverktyget
Arachne. Arachne är i första hand en databas över mottagare och projekt. Kommissionen kommer
att fortsätta att modernisera Arachne med hjälp av den senaste tekniken (inbegripet artificiell
intelligens) och att starkt rekommendera medlemsstaterna att använda verktyget och dess nya
funktioner10.
I samband med den kommande riktade översynen av budgetförordningen kommer kommissionen att
sträva efter att ytterligare förbättra skyddet av EU:s budget. Kommissionen överväger att föreslå att
det gemensamma datautvinnings- och riskbedömningsverktyget används inom alla olika metoder
för EU-budgetens genomförande.

10

Se avsnittet om direkt förvaltning, punkterna 73–81 och 82–87, i den särskilda rapporten.

7

III. KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRÄTTENS
SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
1. Rekommendation 1 – Utöka tillämpningsområdet för
uteslutning
Kommissionen godtar rekommendationen.
Kommissionen föreslår att Edes tillämpningsområde enligt budgetförordningen utökas. I detta
sammanhang skulle det vara möjligt att behandla tre nya typer av parter: verkliga ägare, dotterbolag
och fysiska personer som är inblandade i felet i yrkesutövningen. Huruvida de behöver uteslutas
kommer att bedömas från fall till fall, i linje med Europaparlamentets rekommendation, för att till
exempel göra skillnad mellan direkt och indirekt inblandning i uteslutningssituationer. På så vis
undviks att enheter som inte utövade direkt inflytande över uteslutningssituationen blir orättvist
registrerade i Edes, i enlighet med principen om personligt ansvar.

2. Rekommendation 2 – Stärk systemet för tidig upptäckt
och uteslutning
Kommissionen godtar delvis rekommendationen.
Vad avser de särskilda delrekommendationerna meddelar kommissionen följande:
1. Kommissionen godtar rekommendation 2.1.
Kommissionen håller på att utveckla ett internt ärendehanteringssystem som kan ge en
överblick över behandlingen av pågående och avslutade Edes-ärenden. Systemet kommer
att utvecklas med vederbörlig hänsyn till kraven på konfidentialitet och integritet.
2. Kommissionen godtar rekommendation 2.2.
Under ledning av förvaltningens styrelse initierade kommissionen förvaltningstillsyn över
ändamålsenligheten hos Edes verksamhet, särskilt uppföljningen av Olafs rapporter och
rekommendationer om tidig upptäckt eller uteslutning och uppföljningen av panelens
rekommendationer. Kommissionen bör också sörja för att förvaltningstillsyn utövas över
Olafs11 och Eppos pågående utredningar – med full hänsyn tagen till eventuella
konfidentialitetskrav – samt slutliga revisionsresultat, konkurrensbeslut och anmälningar om
genomförandepartner. Utanordnarnas och Edes-panelens roller vid hanteringen av
uteslutningssituationer får inte påverkas av harmoniseringen.
När det gäller identifiering av uteslutningsfall med hjälp av tillgängliga datakällor, kommer
kommissionen att undersöka möjligheten att utöva tillsyn över utanordnares registrering av
information om potentiella uteslutningsfall i berörda databaser. Uppgifter i systemet för

11

Hänvisningen till Olafs pågående utredningar bör läsas som en hänvisning till sådana administrativa
säkerhetsåtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen som beskrivs i artikel 7.6 i förordning
883/2013 (Olaf-förordningen).
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hantering av oriktigheter görs tillgängliga när utanordnare får en träff i systemet och begär
ytterligare information.
3. Kommissionen godtar delvis rekommendation 2.3.
Kommissionen förlitar sig inte enbart på försäkringar på heder och samvete. Utöver
kontrollen av sådana försäkringar kan kommissionen även vidta vissa skyddsåtgärder i
efterhand. I synnerhet kräver kommissionen att utanordnare kontrollerar Edes-databasen i
alla skeden av de förfaranden som föregår undertecknandet av kontrakt. Efterhandskontroller säkerställs också genom att uteslutna enheter får en blockeringsvarning i ABAC
innan betalningar görs. Systemet kommer också att varna dem om en tidig upptäckt införts
i Edes. Utanordnarna kan således under kontraktsgenomförandets gång uppmärksammas på
frågor som rör EU-motparter som de har ett pågående avtalsförhållande med.
Kommissionen kommer dock att undersöka möjligheten att inrätta en enda kontaktpunkt för
medlemsstaternas myndigheter, så att utnyttja relevanta tillgängliga uppgifter från Edes och
Arachne kan utnyttjas och en koppling finns till Summa (det program som kommer att ersätta
ABAC) för att säkerställa ett maximalt skydd av EU:s budget genom sammankoppling, crossfeeding samt verktyg och teknik som bygger på AI. Se även svaret om rekommendation 5.
4. Kommissionen godtar rekommendation 2.4.
För att Edes-förfarandena ska bli så effektiva som möjligt har panelens sekretariat utarbetat
olika riktlinjer för att underlätta samarbetet med Olaf och andra avdelningar. Dessa
inbegriper en vägledning om användningen av Olafs rapporter12, en vägledning om hur
uteslutningar påverkar pågående rättsliga åtaganden, en gemensam vägledning om Edes
m.fl. Kommissionen kommer att utarbeta ytterligare vägledning om användningen av Edes.
5. Kommissionen godtar rekommendation 2.5.
Kommissionen kommer att fortsätta att öka medvetenheten om Edes, bland annat hos andra
EU-institutioner och EU-organ, medlemsstaternas myndigheter och genomförandepartner.

3. Rekommendation 3 – Förbättra övervakningen av tidig
upptäckt och uteslutning inom ramen för indirekt förvaltning
Kommissionen godtar rekommendationen.
Indirekt förvaltning bygger på att partnerna förlitar sig på varandras regler och erkänner varandras
administrativa självständighet, förvaltningsförklaringar och tillhörande revisionsutlåtanden.
Partnernas regler och förfaranden pelarbedöms, till exempel för att säkerställa att uteslutning
fungerar tillfredsställande.
Mot denna bakgrund kommer kommissionen att vidta ytterligare en åtgärd för att se till att dess
partner fullgör sina skyldigheter att underrätta kommissionen när motparter konstateras befinna sig
i uteslutningssituationer. Mallarna för förvaltningsförklaringar kommer att kompletteras med en
särskild hänvisning till skyldigheten att informera kommissionen om fall som avser upptäckt av
bedrägerier och/eller oriktigheter vid tillämpningen av artikel 142.2 e i budgetförordningen.
12

Instruktionerna om utarbetande och riktlinjerna för övervakning av Olafs administrativa rekommendationer
har färdigställts och gäller från och med januari 2022.
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Dessutom skulle partner som förvaltar medel inom ramen för indirekt förvaltning kunna
uppmärksammas på sin informationsskyldighet.

4. Rekommendation 4 – Utöka systemet för tidig upptäckt
och uteslutning till att även omfatta delad förvaltning
Kommissionen godtar rekommendationen.
I samband med den kommande översynen av budgetförordningen föreslår kommissionen en riktad
och proportionell utökning av Edes till att även omfatta delad förvaltning samt en skyldighet för
medlemsstaterna att söka i Edes-databasen och ta hänsyn till de uteslutningar som är registrerade
där när de tilldelar EU-medel. Den riktade utökningen av Edes till att även omfatta delad förvaltning
är nödvändig, eftersom uppgifter som har samband med genomförandet av budgeten är delegerade
till medlemsstaterna enligt artikel 63.1 i budgetförordningen.

5. Rekommendation 5 – Utnyttja befintliga uppgifter och
digitala verktyg bättre
Kommissionen godtar rekommendationen.
Vad avser de särskilda delrekommendationerna meddelar kommissionen följande:
1. Kommissionen godtar rekommendation 5.1.
Kommissionen kommer att genomföra en kartläggning och har inlett ett koncepttest för att
fastställa tillgången till uppgifter. Resultatet kommer dock att bero på tillgången till
nationella uppgifter.
2. Kommissionen godtar rekommendation 5.2.
I översynen av budgetförordningen avser kommissionen att föreslå att tillgängliga nationella
uppgifter används. Kommissionen kommer att utöka den rättsliga grunden så att andra
relevanta nationella uppgifter som medlemsstaterna rapporterat i systemet för hantering av
oriktigheter kan användas till att inleda förfaranden i Edes-panelen och medlemsstaterna
kan verkställa de relaterade besluten om uteslutning i fråga om utgifter under delad
förvaltning. Det är dessa nationella källor som är mest relevanta för skyddet av EU:s budget.
Kommissionen analyserar också möjligheten att koppla samman Edes, systemet för
hantering av oriktigheter och Arachne. Kommissionen kan inte samla in och återanvända
uppgifter utan ett korrekt förfarande på grund av nationella bestämmelser, särskilt om
dataskydd.
3. Kommissionen godtar rekommendation 5.3.
Kommissionen kommer att fortsätta att utveckla Arachne, det gemensamma it-systemet för
datautvinning och riskbedömning, som har gjorts tillgängligt för de nationella myndigheter
som genomför EU-budgeten. Utvecklingen kommer bland annat att omfatta nya egenskaper
och funktioner, exempelvis en förhandsmodul, utvecklingar från den gemensamma
jordbrukspolitiken och nya riskindikatorer som tar hänsyn till uppgifter om verkligt
huvudmannaskap. Kommissionen kommer också att sträva efter att göra systemet mer
användarvänligt och, i den mån de nationella uppgifterna görs tillgängliga av
medlemsstaterna, förbättra systemets interoperabilitet med andra källor till EU-uppgifter
och nationella uppgifter som är relevanta för genomförandet av EU:s budget. I samband med
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den kommande riktade översynen av budgetförordningen kommer kommissionen att sträva
efter att ytterligare förbättra skyddet av EU:s budget och överväger att föreslå att det
gemensamma it-systemet för datautvinning och riskbedömning används inom alla olika
metoder för EU-budgetens genomförande.
4. Kommissionen godtar rekommendation 5.4.
Kommissionen ansvarar för att EU:s beslut om uteslutning är tillgängliga i Edes-databasen
och vill i största möjliga utsträckning främja användningen av verktyget. Kommissionen
kommer även att vidta ytterligare åtgärder för att på verksamhetsnivå främja användningen
av det gemensamma it-system för datautvinning och riskbedömning som för närvarande
kallas Arachne.
5. Kommissionen godtar rekommendation 5.5.
Se svaret om rekommendation 5.3.
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