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Revisorer efterlyser större ansvarighet i EU:s finanser 
Europeiska revisionsrätten har i dag efterlyst större tonvikt på mervärde i EU-budgeten liksom mer 
flexibilitet och insyn samt ökad ansvarighet. Förslagen läggs fram i informationsdokumentet Framtiden 
för EU:s finanser: reform av hur EU-budgeten fungerar. Dokumentet är revisorernas svar på Europeiska 
kommissionens Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser, som är en viktig etapp i 
utarbetandet av nästa fleråriga budgetram.  

Jan Gregor, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för informationsdokumentet, sade 
följande: ”Det ankommer inte på Europeiska revisionsrätten att ha synpunkter på storleken på eller 
fördelningen av EU:s utgifter eller på valet av EU-inkomster. Däremot är det vår uppgift att ge råd om hur 
den ekonomiska förvaltningen, insynen och ansvarigheten i EU:s budgetsystem kan bli bättre.”  

Revisorernas viktigaste förslag är följande: 

Definiera EU-mervärdet 

Revisorerna efterlyser en hållbar definition av EU-mervärde som kan användas för att kartlägga 
möjligheterna att öka EU-budgetens mervärde, utvärdera resultatet av utgiftsprogram och bedöma de 
risker som finansieringsinstrument och garantier för med sig för EU:s finanser. 

Definitionen bör också ge en utförligare och exaktare bild av EU-medlemskapets kostnader, fördelar och 
nettoflöden, säger revisorerna. Revisorerna föreslår att Europeiska kommissionen analyserar både de 
ekonomiska och icke ekonomiska fördelarna med EU-medlemskap. 

Gör EU-budgeten mer anpassningsbar 

Revisorerna föreslår att EU-budgeten ska kunna anpassas bättre till förändrade förhållanden genom att 
den görs mer flexibel och ett system med reserver införs för att täcka utgifter på lång sikt och för 
oförutsedda händelser. 

Offentliggör en heltäckande finansiell plan 

Revisorerna föreslår att kommissionen offentliggör en finansiell plan på medellång till lång sikt för EU-
budgeten som ett komplement till förslaget till nästa fleråriga budgetram. Planen bör omfatta förväntade 
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utestående åtaganden, förfinansieringar och ansvarsförbindelser, en betalningsprognos, en analys av det 
ekonomiska och finansiella läget och en riskbedömning. Planens viktigaste delar bör uppdateras varje år.  

Lägg större tonvikt på resultat 

Revisorerna föreslår att EU:s ekonomiska planering anpassas till strategiska prioriteringar, och att man 
anger vilka nyckelresultat som ska uppnås, minskar antalet utgiftsprogram, mål och indikatorer samt 
effektiviserar rapporteringen och gör den mer tillgänglig. 

Gör EU:s finanser mer transparenta och öka ansvarigheten 

Revisorerna efterlyser full demokratisk kontroll över alla EU:s finanser. Samma principer för 
redovisningsskyldighet och insyn bör gälla för organ inom EU:s budget, till exempel Europeiska 
kommissionen, och utanför densamma, till exempel Europeiska centralbanken och Europeiska 
investeringsbanken (EIB). 

Utför offentliga revisioner av alla EU-relaterade organ 

Revisorerna säger att de bör kunna granska alla EU-organ, även organ som inrättats utanför EU:s 
rättsordning och som genomför EU-politik. Detta inkluderar Europeiska försvarsbyrån, den föreslagna 
europeiska valutafonden, Europeiska stabilitetsmekanismen och EIB:s transaktioner som inte är knutna till 
EU-budgeten.  

 

Meddelande till redaktörer 

Under det andra kvartalet 2018 planerar EU:s revisorer också att presentera sina synpunkter på 
kommissionens förslag till nästa fleråriga budgetram, på den gemensamma jordbrukspolitikens framtid, på 
förenkling av sammanhållningspolitiken och på förenkling av forsknings- och innovationsprogram. 
Dessutom planerar de att vid behov avge yttranden över lagstiftningsförslagen om beslutet om egna medel 
och om lagstiftning för sektorsvisa utgiftsprogram. 

 


