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Ny EU-budget: den ökade flexibiliteten välkomnas men 
mervärdet måste betonas ännu mer, säger revisorerna 
Europeiska kommissionens förslag till EU-budget för perioden från 2021 till 2027 måste lägga 
ännu större vikt vid mervärde, enligt ett nytt briefingdokument från Europeiska 
revisionsrätten. Revisorerna välkomnar att den fleråriga budgetramen har blivit mer flexibel 
för att oförutsedda händelser ska kunna hanteras. Men de pekar på att ändrade prioriteringar 
mellan utgiftsområden inte förklaras tillräckligt tydligt i förslaget eller har stöd i de 
offentliggjorda resultaten av kommissionens bedömning av mervärdet i EU:s utgiftsprogram.  

”Det europeiska mervärdet identifierades som en av de vägledande principerna för 
kommissionens utgiftsreform”, sade Jan Gregor, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som 
ansvarar för briefingdokumentet. ”Men kommissionens förslag är inte tydligt förklarade eller 
motiverade av kommissionens bedömning av utgiftsprogrammens europeiska mervärde.” 

Kommissionen föreslår att både budgetens prioriteringar och struktur ska ändras. Finansieringen 
sänks bara för en rubrik – ”Naturresurser och miljö – med 63 miljarder euro. Här ingår en 
minskning av EU-anslagen till den gemensamma jordbrukspolitiken med 15 %. Samtidigt föreslår 
kommissionen att medlemsstaternas medfinansiering av landsbygdsprogram höjs. 

På övriga områden föreslår kommissionen att den samlade finansieringen höjs med 
115 miljarder euro, varav 52 miljarder euro är nya medel. Höjningar med över 10 % föreslås för 
”Grannländer och omvärlden” (+13 %), ”Inre marknaden, innovation och den digitala ekonomin”, 
där forskningsutgifter ingår (+43 %), och ”Migration och gränsförvaltning” tillsammans med 
”Säkerhet och försvar ” (+359 %).  

Revisorerna pekar även på problem med samordningen i tiden av den föreslagna budgeten. De 
strategiska ramarna och målen för EU-åtgärder överlappar varandra och är osynkroniserade, 
säger de. Europa 2020-strategin kommer att vara över innan den nya fleråriga budgetramen 
inleds och inga nya strategiska EU-mål har ännu fastställts. Förslaget till långsiktig EU-budget har i 
praktiken blivit ett medel att forma EU:s politiska mål efter 2020 i stället för att enbart återspegla 
dem. Detta är inte den brukliga eller logiska ordningsföljden, säger revisorerna.  
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Kommissionens mål är att lagstiftningen ska ha antagits till våren 2019. Detta är välkommet 
eftersom det skulle hjälpa kommissionen och medlemsstaterna att inleda nya program utan 
fördröjningar. 

Revisorerna välkomnar den väsentliga ökningen av budgetens flexibilitet att hantera oförutsedda 
händelser, men de ser även ett antal utmaningar innan den nya fleråriga budgetramen inleds: 

• En heltäckande finansiell plan som ska åtfölja förslaget till flerårig budgetram 2021–2027 
behöver utarbetas.  

• Debatten om förslaget till flerårig budgetram har börjat innan EU tydligt har uttalat sina 
strategiska mål för perioden efter 2020.  

• EU:s utgiftsprogram kommer att behöva starka och inbördes konsekventa resultatramar 
som överensstämmer med EU:s strategiska mål och den fleråriga budgetramen 2021–2017.  

• Kommissionens förslag till nya och ändrade finansieringssystem måste säkerställa en 
genomgående hög grad av offentlig redovisningsskyldighet och insyn.  

• Europeiska revisionsrätten bör få behörighet att granska samtliga EU-organ, även 
Europeiska försvarsbyrån och den föreslagna europeiska valutafonden, och bjudas in att granska 
alla organ som inrättas utanför EU:s rättsordning för att genomföra EU-politik. 

Meddelande till redaktörer 

Revisorerna beräknar att kommissionens förslag till flerårig budgetram för 2021–2027, i löpande 
priser, motsvarar en ökning med 18 % jämfört med 2014–2020 – från 1,08 biljoner till 
1,28 biljoner euro. Hänsyn måste dock tas till inflation, effekten av Brexit (lägre bidrag från och 
betalningar till Förenade kungariket) och införlivandet av Europeiska utvecklingsfonden i EU-
budgeten. Mot den bakgrunden, säger revisorerna, är den verkliga ökningen 5 % – från 
1,08 biljoner till 1,13 biljoner euro. Men uttryckt som andel av bruttonationalinkomsten 
uppskattar kommissionen att den motsvarar en minskning från 1,16 till 1,11 %. 

Ett briefingdokument är inte en granskningsrapport utan en analys som bygger på allmänt 
tillgänglig information och revisorernas arbete inom det berörda politikområdet. 

Revisionsrättens briefingdokument om kommissionens förslag till flerårig budgetram för 2021–
2027 (The Commission’s proposal for the 2021–2027 Multiannual Financial Framework) finns på 
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på engelska.  
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