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REVISIONSRÄTTEN

Europeiska revisionsrätten ansvarar för granskningen av EU:s finanser.
Revisionsrätten bidrar som EU:s externa revisor till att förbättra EU:s finansiella
förvaltning och fungerar som oberoende väktare av unionsmedborgarnas finansiella
intressen.

RÄTTSLIG GRUND

— Artiklarna 285 till 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget).

— Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget (särskilt avdelning XIV
om extern revision och beviljande av ansvarsfrihet).

STRUKTUR

A. Ledamöter
1. Antal
En ledamot per medlemsstat (genom Nicefördraget formaliserades vad som dittills
enbart varit praxis), således i princip 27 ledamöter[1].
2. Krav
Ledamöterna måste
— tillhöra eller ha tillhört externa revisionsorgan i sina respektive länder eller vara

särskilt kvalificerade för detta ämbete,

— visa att deras oberoende inte kan ifrågasättas.

3. Utnämningsförfarande
Ledamöterna utses
— av rådet med kvalificerad majoritet,

— på förslag från varje medlemsstat avseende den egna ledamoten,

— efter det att Europaparlamentet har hörts.

[1]För närvarande finns det endast 26 ledamöter, eftersom den portugisiska tjänsten har varit ledig i mer än ett år (i skrivande
stund – december 2022).
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B. Mandatets karaktär
1. Varaktighet
Sex år, med möjlighet till förlängning.
2. Ställning
Revisionsrättens ledamöter åtnjuter samma privilegier och immunitet som domarna i
Europeiska unionens domstol.
3. Skyldigheter
Ledamöterna ska ”fullgöra sina skyldigheter under full oavhängighet”. Detta betyder
— att de inte får begära eller ta emot instruktioner utifrån,

— att de måste avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras
skyldigheter,

— att de inte får utöva någon annan yrkesverksamhet, betald eller ej,

— att de kan skiljas från sitt ämbete av domstolen om de inte uppfyller dessa
förutsättningar.

C. Organisation
Kollegiet väljer en ordförande bland sina ledamöter för en mandatperiod på tre år, som
kan förnyas.
Revisionsrätten är organiserad i fem avdelningar med ansvar för särskilda
utgiftsområden och inkomster.
— Avdelning I: Hållbar användning av naturresurser

— Avdelning II: Investeringar för sammanhållning, tillväxt och inkludering

— Avdelning III: Yttre åtgärder, säkerhet och rättvisa

— Avdelning IV: Marknadsreglering och en konkurrenskraftig ekonomi

— Avdelning V: EU:s finansiering och förvaltning

Varje avdelning har två ansvarsområden: för det första att anta särskilda rapporter,
specifika årsrapporter och yttranden, för det andra att förbereda förslag till iakttagelser
för årsrapporterna om EU:s allmänna budget och budgeten för de europeiska
utvecklingsfonderna samt förslag till yttranden för antagande av revisionsrätten.
Revisionsrätten har cirka 950 anställda och har sitt säte i Luxemburg.

BEFOGENHETER

A. Revisionsrättens revision
1. Ansvarsområde
Revisionsrätten har befogenhet att granska räkenskaperna över alla inkomster och
utgifter för Europeiska unionen och för alla övriga EU-organ. Revisionsrätten ska
genomföra revisioner för att få rimliga garantier för att
— unionens årliga räkenskaper är tillförlitliga (finansiell revision),
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— de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta
(regelefterlevnadsrevision), och

— den ekonomiska förvaltningen är sund (effektivitetsrevision).

2. Revisionsmetoder
Revisionsrätten utövar en fortlöpande granskning. Den kan genomföras innan
räkenskaperna avslutas för budgetåret i fråga. Granskningen genomförs på grundval
av bokföringen men kan även utföras på plats
— hos EU:s institutioner och byråer,

— hos varje organ som förvaltar inkomster eller utgifter för unionens räkning,

— hos varje fysisk eller juridisk person som tar emot betalningar från unionens
budget.

Granskningen i medlemsstaterna genomförs i samarbete med de nationella högre
revisionsorganen. Revisionsobjekten ska på revisionsrättens begäran överlämna de
handlingar eller den information som revisionsrätten behöver för sin uppgift.
Revisionsrätten har inga undersökningsbefogenheter. Den rapporterar därför fall av
eventuellt bedrägeri och korruption till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och/
eller Europeiska åklagarmyndigheten, som sedan undersöker dessa fall i enlighet med
sina respektive befogenheter.
3. Revisionsrapporter
Efter sina granskningar offentliggör revisionsrätten
— årliga rapporter om genomförandet av EU:s budget och Europeiska

utvecklingsfonden, inklusive revisionsförklaringen, med inriktning på efterlevnad
och korrekthet (senast den 15 november),

— årliga rapporter om EU-budgetens prestation för åren 2019–2021 (från och med
2022 kommer prestationsaspekten att återinföras i den ordinarie årsrapporten),

— särskilda årsrapporter om EU:s byråer, decentraliserade organ och gemensamma
företag,

— särskilda rapporter om ämnen av intresse, i synnerhet om frågor som rör sund
ekonomisk förvaltning och särskilda utgifts- eller budgetområden,

— översyner som täcker politiska ämnen och förvaltningsteman, analyserar områden
eller frågor som ännu inte granskats eller tar fram faktaunderlag om vissa ämnen.

B. Rådgivande befogenheter
I enlighet med artikel 287.4 i EUF-fördraget kan de övriga institutionerna, när de
så finner lämpligt, begära ett yttrande från revisionsrätten. Rådet måste be om
revisionsrättens yttrande när det
— utfärdar budgetförordningar som innehåller bestämmelser om budgetens

upprättande och genomförande och om redovisning och revision av räkenskaper,

— fastställer de metoder och det förfarande enligt vilka unionens egna medel ska
ställas till kommissionens förfogande,
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— bestämmer regler för styrekonomers, utanordnares och räkenskapsförares
ansvar, eller

— beslutar om åtgärder för att bekämpa bedrägerier.

REVISIONSRÄTTENS ÅRSRAPPORT FÖR 2021

A. Europeiska revisionsrättens årsrapport för 2021
Den totala felprocenten för utgifterna ökade från 2,7 % 2020 till 3,0 % 2021. Av de
granskade utgifterna var 63 % högriskutgifter, dvs. huvudsakligen ersättningsbaserade
betalningar, som omfattas av komplexa regler och kriterier för stödberättigande. Denna
typ av betalningar görs ofta inom ramen för sammanhållningspolitiken och programmen
för landsbygdsutveckling, som förvaltas genom delad förvaltning mellan kommissionen
och medlemsstaterna.
Felprocenten för denna typ av betalningar uppskattades till 4,7 % (jämfört med 4,0 %
2020 och 4,9 % 2019), vilket ligger över väsentlighetsgränsen och klassificerades som
”av avgörande betydelse”. Revisionsrätten gjorde därför för tredje året i rad ett uttalande
med avvikande mening om korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för
räkenskaperna (snarare än ett uttalande med reservation, vilket var fallet för åren 2016–
2018), och framhöll de ihållande problemen som måste åtgärdas.
Utöver sin granskning av utgifterna inom ramen för EU:s allmänna budget lämnade
revisionsrätten ett separat uttalande om utgifter inom ramen för faciliteten för
återhämtning och resiliens (RRF). Den kommer att fortsätta att göra detta under
facilitetens livstid. Finansiering från RRF betalas ut när vissa delmål och mål har
uppnåtts. Revisionsrättens granskning inriktades på huruvida kommissionen hade
samlat in tillräckliga och ändamålsenliga bevis till stöd för sin bedömning av i
vilken utsträckning delmålen hade uppnåtts. En engångsbetalning på 11,5 miljarder
euro gjordes till Spanien 2021 efter att landet uppnått 52 delmål avseende
reformer. Revisionsrätten konstaterade att ett av delmålen inte hade uppnåtts på
ett tillfredsställande sätt, men ansåg att effekten var oväsentlig. Den konstaterade
emellertid att kommissionen ännu inte hade en metod för att kvantifiera effekterna av
bristande uppnående av ett delmål eller mål och för att fastställa det belopp som skulle
hållas inne till följd av detta.
B. Europeiska revisionsrättens rapport om EU-budgetens prestation – situationen
vid utgången av 2021
För 2019, 2020 och 2021 delade revisionsrätten upp sin årsrapport i två delar
inom ramen för ett pilotprojekt – för det första dess årsrapport som är inriktad på
tillförlitligheten i EU:s räkenskaper och de underliggande transaktionernas laglighet
och korrekthet och för det andra en rapport om resultatet för utgiftsprogrammen
i EU:s budget. Därigenom tillmötesgick den kraven från rådet och parlamentet,
särskilt parlamentets budgetkontrollutskott (CONT), om en mer djupgående analys av
resultatet av EU:s utgiftsprogram – en uppgift som revisionsrätten också utför i sina
särskilda rapporter när det gäller prestation. Uppdelningen gav ett starkare fokus på
de resultat som uppnåtts med EU:s budget och gjorde det möjligt att ta hänsyn till
kommissionens årliga förvaltnings- och resultatrapport. Denna rapport offentliggörs
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först i slutet av juni året efter det berörda budgetåret och kan därför inte tas upp i
revisionsrättens årsrapport. Revisionsrätten kommer dock inte längre att offentliggöra
årliga prestationsrapporter från och med budgetåret 2022 utan kommer att på nytt
integrera resultataspekterna i kapitel 3 i årsrapporten.
I prestationsrapporten för 2021 analyserar man hur EU:s budget fungerar när det gäller
integreringen av fem övergripande politiska prioriteringar i programmen i den fleråriga
budgetramen 2021–2027, nämligen i) kampen mot klimatförändringarna, ii) bevarandet
av den biologiska mångfalden, iii) jämställdhet, iv) FN:s mål för hållbar utveckling och
v) den digitala omställningen.
I rapporten undersöks också om kommissionens prestationsram i tillräcklig utsträckning
mäter EU-budgetens bidrag till de övergripande prioriteringarna. Kommissionen följer
utgifterna för klimat, biologisk mångfald och jämställdhet (metoden när det gäller
jämställdhet är mindre utvecklad än för de två andra områdena).

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Revisionsrätten inrättades 1977 på parlamentets initiativ. Den fick 1993 status som en
av unionens institutioner. Sedan dess har den bistått parlamentet och rådet när de utfört
sitt uppdrag att kontrollera hur budgeten genomförs. Årsrapporterna och de särskilda
rapporterna utgör grunden för parlamentets årliga ansvarsfrihetsförfarande.
Revisionsrättens ledamöter bjuds in för att presentera sina rapporter vid
utskottssammanträden och besvara frågor från ledamöter av Europaparlamentet –
främst i parlamentets CONT-utskott, men även vid gemensamma sammanträden
i CONT-utskottet med ett eller flera specialiserade utskott eller, ibland, om
ämnet är av begränsat intresse för CONT-utskottet, endast i ett specialiserat
utskott. Varje år håller revisionsrätten och CONT sammanträden där CONT-
ledamöter diskuterar med revisionsrättens ledamöter om sina politiska prioriteringar,
revisionsrättens årliga arbetsprogram, detaljerade arrangemang för samarbete osv.
En gång om året deltar revisionsrättens ordförande i ett sammanträde i parlamentets
utskottsordförandekonferens för att presentera revisionsrättens årliga arbetsprogram
och uppmana alla utskott att lägga fram sina förslag för nästa programperiod.
Parlamentet lämnar också förslag om dessa frågor i sina årliga resolutioner om
ansvarsfrihet för revisionsrätten.
Man bör också notera att CONT-utskottet anordnar utfrågningar av kandidater
som nominerats till uppdraget som ledamot av revisionsrätten. Vidare hjälper
revisionsrättens sakkunskap ledamöterna av Europaparlamentet när dessa utarbetar
lagstiftning i finansiella ärenden. För mer information om detta ämne, se
budgetkontrollutskottets webbplats.

Michaela FRANKE
12/2022
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