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Kommissionens förslag till 
ändringar av hur EU:s intäkter 
uppbärs är lovande men inte 
tillräckligt långtgående  
Det system som används för att finansiera Europeiska unionens budget har inte reformerats 
nämnvärt sedan 1988. De nya förslagen till ändringar av hur EU uppbär intäkter, som ska 
säkerställa lika villkor för medlemsstaterna, är på det hela taget ett steg i rätt riktning, men det 
finns utrymme för förbättringar. Det är den viktigaste slutsatsen i Europeiska revisionsrättens 
yttrande över ett förslag till översyn av EU:s förfaranden för uppbörd av intäkter som 
offentliggörs i dag. 
 
Det finns tre huvudsakliga källor till intäkter för Europeiska unionens budget: traditionella egna 
medel, egna medel baserade på medlemsstaternas bruttonationalinkomst (BNI) och egna medel 
baserade på mervärdesskatt (moms). EU:s finansieringssystem reformerades 2021, då vissa 
ändringar gjordes av två av dessa intäktskällor (traditionella egna medel och momsbaserade 
bidrag). Nya egna medel baserade på plastförpackningsavfall som inte materialåtervinns infördes 
också. Europeiska kommissionens förslag syftar till att ändra förordningen om tillhandahållande 
som är den centrala rättsakten för EU:s uppbörd av intäkter. Europeiska revisionsrätten välkomnar 
en del av ändringarna men pekar på områden där lagstiftningsförslaget har vissa nackdelar. 
 
”En del av de föreslagna ändringarna av EU:s intäktsflöden är mycket vettiga,” säger Marek Opioła, 
den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för yttrandet. ”Ändringarna av hur EU:s egna medel 
tillhandahålls EU kommer att förbättra förutsägbarheten för medlemsstaterna och hjälpa till att 
minska den administrativa bördan för Europeiska kommissionen. Men andra förslag är inte lika 
lovande. Till exempel skiljer sig de föreslagna förfarandena för tvistlösning delvis från reglerna i 
andra gällande förordningar, vilket kan öka komplexiteten i systemet för egna medel och påverka 
rättssäkerheten.” 
 

https://www.eca.europa.eu/


2 

 SV 

Revisionsrätten påpekar också att de föreslagna reglerna för förvaltning av belopp som är omöjliga 
att uppbära inte gör systemet enklare, och förslaget visar inte att de kommer att göra uppbörden 
av intäkter effektivare. I vissa fall, till exempel när det gäller ändringarna av finansförvaltningen, 
finns helt enkelt inte tillräckligt med information tillgänglig för att det ska gå att bedöma vilken 
nytta de nya reglerna ger. 
 
Revisionsrätten välkomnar generellt de föreslagna ändringarna av hur försenade inbetalningar av 
medlemsstaterna hanteras och drar slutsatsen att de sannolikt kommer att medföra 
effektivitetsvinster. Den konstaterar dock att antalet fall som berörs varje år av ändringarna 
kommer att vara relativt litet. Revisionsrätten noterar att utvidgningen av begränsningen av 
höjningen av dröjsmålsräntan till att omfatta gamla fall kan resultera i ekonomiska fördelar för 
några medlemsstater.  
 
I yttrandet lämnar revisionsrätten förslag till hur ändringarna av reglerna kan förbättras. Ett sådant 
förslag är att det bör finnas ett enda förfarande för prövning i EU:s system för att lösa tvister med 
medlemsstater när egna medel tillhandahålls. Ett annat är att lagstiftarna bör ompröva förslaget 
att införa en allmän tidsfrist för att avföra fordringar som är omöjliga att uppbära från 
räkenskaperna för traditionella egna medel.  
 
Slutligen beklagar revisionsrätten att lagstiftningsförslaget om ändring av förordningen om 
tillhandahållande inte föreskriver en generell sammanslagning av alla gällande bestämmelser om 
EU:s arrangemang för uppbörd av intäkter, vilket skulle göra systemet enklare och mer 
transparent. 

Bakgrundsinformation  

Yttrande 02/2021 finns på revisionsrättens webbplats på engelska och inom kort på övriga språk. 
Europeiska revisionsrätten har också bidragit till lagstiftningsförhandlingarna om det nya systemet 
för EU:s finansiering genom ett yttrande från 2018 över kommissionens förslag till nytt system för 
Europeiska unionens egna medel och ett yttrande från 2020 över förslaget till förenkling av hur 
momsdelen i EU:s finansieringssystem ska beräknas.  
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