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Pressmeddelande
Luxemburg den 14 december 2017

EU:s revisorer meddelar att de tänker granska sammanhållningsutgifter på 
ett nytt sätt 

Europeiska revisionsrätten testar ett nytt tillvägagångssätt för sina regelefterlevnadsrevisioner av 
sammanhållningsutgifter. Revisorerna kommer att kontrollera den information om EU-utgifternas laglighet 
och korrekthet som tillhandahålls av Europeiska kommissionen, revisionsrättens granskningsobjekt, och 
samtidigt bättre utnyttja det arbete som utförs av revisionsmyndigheter i medlemsstaterna. Revisionsrätten 
offentliggjorde idag ett bakgrundsdokument om sitt nya tillvägagångssätt, med information till dem som är 
intresserade av sammanhållningspolitik och hur den granskas.   

Europeiska revisionsrättens mål är att fastställa om Europeiska kommissionens information om 
sammanhållningsutgifternas laglighet och korrekthet är tillförlitlig eller inte. I praktiken innebär det nya 
tillvägagångssättet att EU:s revisorer kommer att detaljgranska de kontroller som Europeiska kommissionen och 
revisionsmyndigheterna i medlemsstaterna redan har utfört. Revisorerna kommer bland annat att gå igenom 
revisionsakter och upprepa granskningsarbete som redan har utförts på stödmottagarnivå.  Det arbetet kommer 
att ligga till grund för deras slutsats om tillförlitligheten i kommissionens information om varje program, bland 
annat den uppskattade procentsatsen för eventuellt kvarstående fel, och om sammanhållningsområdet som 
helhet. Det kommer även att bidra med information till revisionsrättens övergripande uttalande om EU-
utgifternas laglighet och korrekthet. 

”Detta är en viktig förändring av vårt sätt att granska sammanhållningsutgifter”, sade Klaus-Heiner Lehne, 
Europeiska revisionsrättens ordförande. "I vår strategi för 2018–2020 beslutade vi att förutsättningslöst titta på 
hur vi granskar EU:s budget och hur vi kan öka revisionsförklaringens mervärde. För perioden 2014–2020 
förväntar vi oss att kunna dra fördel av mognare internkontrollsystem och granskningar gjorda av 
revisionsmyndigheter i medlemsstaterna. Utifrån det bör vi kunna ge Europaparlamentet och rådet en oberoende 
extern bedömning av tillförlitligheten i kommissionens information om sammanhållningsutgifternas laglighet och 
korrekthet". 

Resultaten av dessa granskningar kommer att rapporteras i nästa årsrapport som en del av revisionsförklaringen 
för 2017. 

Meddelande till redaktörer 

Europeiska revisionsrättens bakgrundsdokument The ECA’s modified approach to the Statement of Assurance 
audits in Cohesion finns här: http://bit.ly/ECAcohesionBP  

 


