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Herr talman,  

Ärade ledamöter,  

Ärade företrädare för rådets ordförandeskap,  

Kommissionsledamot Oettinger, 

Mina damer och herrar,  

 

jag är glad över att vara här i dag, tillsammans med min värderade kollega Lazaros Lazarou, för att inleda årets 

förfarande för beviljande av ansvarsfrihet med Europeiska revisionsrättens årsrapport om budgetåret 2018. Varför är 

jag här denna eftermiddag? För att ge er en lägesbild av EU:s ekonomiska förvaltning. I vår årsrapport, och särskilt 

genom revisionsförklaringen, bedömer vi om de pengar som parlamentet tillförde budgeten förra året har använts 

lagligt, korrekt och, förstås, ändamålsenligt.  

Vi har granskat EU:s konsoliderade räkenskaper för 2018. Vi anser att de i alla väsentliga avseenden ger en sann och 

rättvisande bild av EU:s finansiella ställning och att de inte innehåller väsentliga felaktigheter – med andra ord har vi 

gjort ett uttalande utan reservation. 

Vad beträffar intäkter till EU-budgeten fann vi inte några väsentliga fel.  

När det gäller kostnader uppskattade vi felnivån till 2,6 %1. Det betyder att vi uppskattar att 2,6 % av utbetalningarna 

från EU-budgeten inte borde ha gjorts eftersom de inte använts i enlighet med EU:s regler. Men denna övergripande 

uppskattning döljer en viktig aspekt: det sätt som EU-medel betalas ut på har stor inverkan på risken för fel.  

När det gäller kostnader som omfattas av komplexa regler och som står för omkring halva EU-budgeten2, främst 

”ersättningsbaserade betalningar” där stödmottagare ska lämna in ersättningsanspråk för stödberättigande kostnader 

som de har haft (exempel här är forskningsprojekt, sysselsättningsrelaterade projekt, regionala utvecklingsprojekt och 

landsbygdsutvecklingsprojekt och utvecklingsprojekt i icke EU-länder), uppskattar vi felnivån till 4,5 %.  

Å andra sidan är risken för fel lägre när utgifterna omfattas av enklare regler, framför allt vid ”stödrättighetsbaserade 

betalningar” där stödmottagare måste uppfylla vissa villkor för att få betalning. Exempel är direktstöd till jordbrukare, 

administrativa utgifter, stipendier till studenter eller budgetstöd till icke EU -länder. Cirka 50 % av vår 

granskningspopulation innehåller med andra ord inga väsentliga fel.  

                                                           
1 Undre gräns: 1,8 %, uppskattad felnivå: 2,6 %, övre gräns: 3,4 %. Årsrapporten punkt 1.15. 
2 50,6 %. 
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Därför avger vi – för tredje året i rad – ett ”uttalande med reservation” om kostnaderna, vilket betyder ”ja, men”. Det 

är uppmuntrande att kommissionen och medlemsstaterna har upprätthållit de framsteg som konstaterats de två 

senaste åren. Våra revisorer hade några positiva kommenterar om områden med låg risk, men samtidigt kvarstår 

allvarliga problem inom områdena med hög risk som måste åtgärdas. 

Som ett led i vår fleråriga strategi vill vi gå vidare med arbetet att basera vår revisionsförklaring på en 

bestyrkandemetod, vilket betyder att vi i framtiden avser att avge en försäkran om kommissionens 

förvaltningsförklaring, som i sig bygger på kommissionens egna kontroller och nationella kontroller vid delad 

förvaltning.  

Vi går därför vidare med arbetet för att tillsammans med kommissionen skapa de nödvändiga förutsättningarna för 

bestyrkandemetoden. Jag vill ta tillfället i akt att tacka kommissionsledamot Oettinger för hans stöd och ser fram mot 

att arbeta vidare med hans efterträdare. Jag är övertygad om att vägen framåt tar form stegvis – genom konkreta steg, 

kanske små i början, för att nå det mål som sunt förnuft talar för – att kunna förlita sig på arbete som andra redan har 

utfört. 

Ärade ledamöter, de enskilda kapitlen i vår årsrapport, som finns tillgänglig på alla EU-språk, ger djupare insikt i våra 

slutsatser och rekommendationer för varje rubrik i den fleråriga budgetramen. För två veckor sedan hade jag möjlighet 

att inför budgetkontrollutskottet gå närmare in på varje kapitel. Eftersom många av er var närvarande då gör jag inte 

det i dag. 

Mina damer och herrar,  

det finns emellertid en sak som inte nog kan understrykas – vi står vid ett vägskäl – en ny lagstiftningsperiod, en 

medlemsstat som är i färd med att lämna EU och de 27 övriga medlemsstaterna som håller på att slutföra 

förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för 2021–2027. Vårt revisionsarbete som jag har presenterat för er idag 

visar att trots de många problem som kvarstår uppfyller EU konsekvent och för tredje året i rad höga krav i fråga om 

ansvarsskyldighet och insyn i användningen av offentliga medel. Vi förväntar oss att den nya kommissionen och 

medlemsstaterna fortsätter på den inslagna vägen och bygger vidare på den. Och vi räknar med att alla ni här ser till 

att så sker. 

Tack för uppmärksamheten.  


