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[Herr/Fru] ordförande, 

Ärade ministrar, 

Mina damer och herrar. 

 

I år firar Europeiska revisionsrätten fyrtioårsjubileum. I oktober hade vi den stora äran att ta emot 

president Kersti Kaljulaid från Estland, som är det land som för närvarande innehar ordförandeskapet i 

EU, Europeiska kommissionens ordförande, Europaparlamentets talman och många företrädare för 

EU:s medlemsstater vid en ceremoni för att formellt högtidlighålla vårt jubileum. 

De politiska, finansiella och ekonomiska förhållandena i Europeiska unionen har förändrats avsevärt 

de senaste fyra årtiondena. Därför är det med tillfredsställelse som jag kan säga att jag har goda 

nyheter – viktiga goda nyheter. 

Revisionsrätten konstaterar att EU:s räkenskaper för 2016 ger en sann och rättvisande bild. Vi har 

godkänt dem, vilket vi har gjort varje år sedan 2007. Intäkterna 2016 innehöll inga väsentliga fel. Men 

framför allt har det skett en kontinuerlig minskning av den uppskattade felnivån i betalningar från 

EU-budgeten. I cirka hälften av EU:s kostnader som vi granskade för 2016 låg felnivån under det som 

revisorerna kallar väsentlighetsgränsen på 2 %.  

Därför har vi gjort ett uttalande endast med reservation, och inte med avvikande mening, om 

betalningarna 2016. Det är första gången som vi gör ett uttalande med reservation om EU:s 

kostnader sedan vi började avge en årlig revisionsförklaring 1994. Det speglar en viktig förbättring när 

det gäller EU:s kostnader. Om förbättringen kan upprätthållas i framtiden kan detta uttalande utgöra 

en milstolpe i utvecklingen av EU:s kostnader vid en avgörande tidpunkt. 

Områden som direktstöd till jordbrukare, bidrag till studenter och forskare och personalkostnader – 

som tillsammans står för nära hälften av EU:s kostnader – hade felnivåer på under 2 %, men vi 

konstaterade högre felnivåer i utbetalningar som gjordes genom återbetalningar. 

Åtgärder som medlemsstaterna och kommissionen vidtog bidrog kraftigt till att minska den 

uppskattade övergripande felnivån. Vi konstaterade dock att det fanns tillräckligt med information 

för att förhindra eller upptäcka och korrigera många fler fel. Enligt vår uppfattning innebär det att det 

inte behövs fler kontroller. Däremot måste man se till att befintliga kontroller genomförs ordentligt. 

De ihållande felen var anledningen till att felprocenten för hela budgeten, som vi beräknade till 

3,1 %, låg kvar över väsentlighetsgränsen på 2 %. 
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Här kan också ett varningens ord vara på sin plats: de totala betalningar som EU har åtagit sig att göra 

från framtida budgetar var större än någonsin 2016 och motsvarade 238,8 miljarder euro. Vi bör 

prioritera att komma till rätta med den eftersläpningen och förhindra att en ny uppstår när EU:s 

utgifter planeras för den period som startar 2020. 

 

Mina damer och herrar. 

 

För medborgarna är det av grundläggande betydelse att veta att offentliga medel används lagenligt. 

Men människor vill i kanske ännu högre grad också veta vad de får för pengarna. Var det rätt att bygga 

en viss väg eller flygplats på ett visst ställe? Blev resultatet faktiskt fler jobb och tillväxt? För att 

besvara sådana frågor lägger vi på Europeiska revisionsrätten allt större fokus på resultat.  

På många av EU-budgetens områden har de kontrollsysten som ska förhindra, upptäcka och korrigera 

fel blivit bättre de senaste åren. Det ger oss en chans att finslipa revisionsförklaringen, och vi räknar 

med att kunna förlita oss mer på dessa system när vi bedömer kostnadernas korrekthet i framtiden.  

Inom ramen för vår revision av EU:s budget kommer vi därför att kunna ge er bättre och mer 

välgrundad information. 

Jag skulle vilja uppmana er att komma med idéer och förslag när det gäller vårt framtida arbete för 

att hjälpa oss med detta. De senaste månaderna har vi producerat granskningsrapporter i aktuella 

frågor, från ungdomssysselsättning till flyktingkrisen och systemet med mottagningscentrum 

(hotspots) till energi och klimatförändringar. Under de kommande månaderna kommer vi att 

rapportera om frågor som Greklands finanskris, den gemensamma tillsynsmekanismen och den 

gemensamma resolutionsnämnden samt den gemensamma jordbrukspolitikens framtid. Men vi är 

alltid på jakt efter nya granskningsteman, och vi tar mycket gärna emot – gemensamma eller 

individuella – bidrag från er. 

Vi kommer att fortsätta fungera som väktare av EU:s finanser och medborgarnas ekonomiska 

intressen. Vi kommer att fortsätta vara en oberoende röst som lyfter fram sådant som fungerar väl 

och som kastar ljus över obekväma sanningar när saker inte fungerar. Och i en värld där vilseledande 

information och manipulering av uppgifter är vanligt förekommande kommer Europeiska 

revisionsrätten fortsätta att ge er och medborgarna i era länder tillförlitlig och opartisk information. 

Tack för uppmärksamheten. 


