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Pressmeddelande 
Luxemburg den 23 november 2021 

Europeiska kommissionens uppskattning av 
felnivån i utgifterna för EU:s 
sammanhållningspolitik ger en ofullständig bild 

Europeiska kommissionen redovisar varje år en uppskattning av i vilken omfattning utgifterna 
för EU:s sammanhållningspolitik innehåller oriktigheter. I detta syfte utför kommissionen ett 
omfattande arbete med att godkänna medlemsstaternas årsredovisningar och kontrollera 
tillförlitligheten i den information om korrekthet som de lämnar för detta politikområde. Men i 
en rapport som offentliggörs i dag drar Europeiska revisionsrätten slutsatsen att de 
felprocentsatser som kommissionen redovisar inte är slutgiltiga och att kommissionen 
sannolikt undervärderar den verkliga omfattningen av oriktigheter i utgifterna för 
sammanhållningspolitiken. Det beror på brister som revisorerna konstaterat i kommissionens 
kontrollsystem.  
Sammanhållningspolitiken, som syftar till att minska skillnaderna i utveckling mellan EU:s 
medlemsstater och regioner, har blivit EU:s största politikområde och står för över en tredjedel 
av EU:s budget (390 miljarder euro från 2014 till 2020). Det är också ett område där risken för 
oriktiga utgifter är hög, eftersom reglerna är komplexa och en stor del av utgifterna baseras på 
ersättning av redovisade kostnader. Varje år, när medlemsstaternas revisionsmyndigheter har 
slutfört sina revisioner av sammanhållningsutgifterna, gör Europeiska kommissionen sina egna 
kontroller och bedömningar av medlemsstaternas revisorers arbete och resultat. Kommissionen 
vill på så sätt bekräfta om den procentsats för kvarstående fel i sammanhållningsutgifterna som 
rapporterats av medlemsstaterna ligger under väsentlighetsgränsen på 2 %.  
”Europeiska kommissionens egna kontrollsystem kompenserar inte tillräckligt för bristerna i de 
kontroller av sammanhållningsutgifterna som medlemsstaternas revisionsmyndigheter gör”, 
säger Tony Murphy, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Den 
uppskattade felnivå som kommissionen årligen redovisar i de berörda generaldirektoratens 
verksamhetsrapporter och i kommissionens förvaltnings- och resultatrapport är inte slutgiltig och 
kan endast utgöra en lägsta nivå.” 
För perioden 2014–2020 konstaterar revisorerna att Europeiska kommissionen frigör betalningen 
av de 10 % som först hållits inne, även om den har bevis för att felnivån i utgifterna i 
räkenskaperna ligger över 2 %. Detta är i linje med gällande bestämmelser men inte förenligt 
med det övergripande målet med att hålla inne betalningen, det vill säga att skydda EU:s budget. 
För perioden 2021–2027 noterar revisorerna vissa positiva förändringar: kommissionen kan till 
exempel inte längre godkänna räkenskaper med en redovisad sammanlagd återstående 
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felprocent på över 2 %. Men kommissionen kommer fortfarande att frigöra den innehållna 
betalningen, som minskats till 5 %, innan den har slutfört sina kontroller av korrekthet. Dessa 
ändringar gör fortfarande inte att målet att skydda EU:s budget uppfylls. 
Med hjälp av skrivbordsgranskningar kontrollerar kommissionen om den information om 
korrekthet som medlemsstaterna har lämnat är konsekvent. Revisorerna fann dock inneboende 
begränsningar som tyder på att oriktiga utgifter förblir oupptäckta och okorrigerade. 
Skrivbordsgranskningarna ger därför ett begränsat mervärde när det gäller att bekräfta 
korrektheten i de underliggande transaktionerna och giltigheten i de rapporterade 
procentsatserna för kvarstående fel. Granskningarna bidrar till att operativa program väljs ut för 
efterlevnadsrevisioner enligt en riskbaserad metod, men kommissionen valde inte alltid ut de 
program som hade den högsta riskpoängen och dokumenterade inte i tillräcklig utsträckning 
motiveringen till sina val. 
Regelefterlevnadsrevisioner, där kommissionen granskar insatsernas och de tillhörande 
kostnadernas stödberättigande, utgör den viktigaste komponenten i kommissionens bedömning 
av en revisionsmyndighets arbete och resultat. EU-revisorerna uppmärksammar den höga 
frekvens av oupptäckta fel som kommissionen konstaterat, trots att urvalet av granskade insatser 
var litet. Detta tyder på att det sannolikt finns fler typer av fel i de många återstående insatserna 
och i de utgifter som inte kontrollerats av kommissionen.  

Kommissionen använder trots det resultaten av detta arbete som huvudsaklig grund för sin 
kritiska prestationsindikator (KPI) som förväntas vara dess bästa uppskattning av den kvarstående 
felnivån i sammanhållningsutgifterna. EU-revisorerna betraktar denna KPI som en lägsta 
uppskattad felnivå, en nivå som dessutom inte är slutgiltig eftersom de felprocentsatser som 
medlemsstaterna har rapporterat fortfarande kan omprövas och höjas på grund av 
kommissionens pågående eller framtida revisionsarbete. EU:s revisorer drar därför slutsatsen att 
kommissionen sannolikt undervärderar den verkliga felnivån i sammanhållningsutgifterna i sitt 
viktiga ansvarsskyldighetsdokument: den årliga förvaltnings- och resultatrapporten. I syfte att 
inför den nya programperioden förbättra rapporteringen av information om korrekthet inom 
sammanhållningspolitiken lämnar EU:s revisorer fyra rekommendationer. 

Bakgrundsinformation  

Inom EU:s sammanhållningspolitik är kontroll- och garantiramen är centrerad kring två 
kontrollcykler, en nationell cykel på medlemsstatsnivå och en efterföljande cykel vid Europeiska 
kommissionen. Detta speglar det faktum att kommissionen och medlemsstaternas myndigheter 
gemensamt förvaltar genomförandet av sammanhållningspolitiken och dess finansiering, ett 
upplägg som kallas delad förvaltning. 

Särskild rapport 26/2021 Utgifternas korrekthet inom EU:s sammanhållningspolitik: 
kommissionen redovisar varje år en lägsta uppskattad felnivå som inte är slutgiltig finns på 
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu). 

För en månad sedan offentliggjorde revisionsrätten en rapport om prestationsbaserad 
finansiering inom sammanhållningspolitiken. 

Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för 
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare 
för det civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i rapporterna genomförs. 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=59899
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=59899
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Presskontakt 

Revisionsrättens presstjänst: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: +352 691551502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: +352 691553547 
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