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MOTIVERING
Grundvalen för EU:s system för kontroll av de offentliga finanserna fastställs i fördragen och
preciseras i EU:s lagstiftning, framför allt genom de kvalitetskrav som ställs på statistik över
offentliga finanser för tillämpning av förfarandet vid alltför stora underskott. För att kunna få
fram statistik av god kvalitet över de offentliga finanserna är det framför allt viktigt att
medlemsstaterna korrekt tillämpar föreskrifterna i de rättsakter som är relevanta för
förfarandet vid alltför stora underskott, såsom rådets förordning (EG) nr 2223/96 1 (ENS 95)
och rådets förordning (EG) nr 479/2009 2 , i vilka det fastställs ett statistiskt referenssystem för
standarder, definitioner och redovisningsbestämmelser. Kommissionen har fått uppgiften att
övervaka kvaliteten hos de inrapporterade uppgifterna om medlemsstaternas offentliga
finanser. I artikel 8.1 i förordning (EG) nr 479/2009 fastställs det att kommissionen (Eurostat)
regelbundet ska bedöma kvaliteten på både de faktiska uppgifter som medlemsstaterna
inrapporterar och de enligt ENS 95 sammanställda räkenskaperna för offentlig sektor som
utgör underlaget för dem. För att de statistiska uppgifterna ska anses hålla hög kvalitet måste
de inrapporteras i tid, i enlighet med redovisningsregler och vara fullständiga, tillförlitliga och
enhetliga. Enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 479/2009 ska medlemsstaterna dessutom så
snart som möjligt tillhandahålla kommissionen (Eurostat) all begärd information av relevans
för kvalitetsbedömningen, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna om
statistikens förtrolighet.
Efter fallet med Grekland 2004, och en därpå följande begäran från rådet att stärka
övervakningen av de inrapporterade budgetuppgifternas kvalitet, föreslog kommissionen 2005
ett antal ändringar av den gällande lagstiftningen (nämligen rådets förordning (EG)
nr 3605/93) vad gäller kvaliteten hos uppgifter av relevans för förfarandet vid alltför stora
underskott. Ändringarna i kommissionens förslag från 2005 3 syftade till att göra statistik
relaterad till förfarandet vid alltför stora underskott mer transparent, och att av detta skäl
stärka Eurostats befogenheter med avseende på uppgifternas kvalitet. Kommissionen föreslog
särskilt att man skulle börja genomföra grundliga kontrollbesök. Tillsammans med ett allmänt
krav på medlemsstaterna att ge kommissionen (Eurostat) tillgång till den information som
behövs för att kunna bedöma uppgifternas kvalitet, syftade förslaget till att öka kompetensen
på de områden som rör kvaliteten hos statistiska uppgifter.
De ytterligare verktyg som kommissionen fick genom rådets förordning (EG) nr 2103/2005 4
var emellertid mer begränsade än de som ursprungligen hade begärts.
I synnerhet saknas ett allmänt krav på medlemsstaterna att ge kommissionen (Eurostat)
åtkomst till all information som begärs för att bedöma uppgifternas kvalitet, och vid de
metodiska besöken (som endast genomförts i en medlemsstat sedan den nya lagstiftningen
antogs) ska man endast befatta sig med rent statistiska frågor.
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Rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och
regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (EGT L 310, 30.11.1996, s. 1).
Rådets förordning (EG) nr 479/2009 av den 25 maj 2009 om tillämpningen av protokollet om
förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen (EUT L 145, 10.6.2009, s. 1).
KOM(2005) 71.
Rådets förordning (EG) nr 2103/2005 av den 12 december 2005 om ändring av förordning (EG)
nr 3605/93 vad gäller de statistiska uppgifternas kvalitet i samband med förfarandet vid alltför stora
underskott (EUT L 337, 22.12.2005, s. 1).
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Genom den senaste händelseutvecklingen, i synnerhet den statistik över underskott och
skuldsättning som Grekland inrapporterade i oktober 2009 5 , har dessa begränsningar blivit ett
mer akut problem, och det är uppenbart att det gällande statistiksystemet för offentliga
finanser inte i tillräckligt hög grad minskar risken för att felaktiga eller bristfälliga uppgifter
inrapporteras till kommissionen.
Om man inte vidtar någon åtgärd för att komma till rätta med denna svaghet kommer sådana
avvikelser även fortsättningsvis att skada förvaltningssystemets tillförlitlighet för dess aktörer
på både EU- och medlemsstatsnivå. Av detta skäl är det både lämpligt och i enlighet med
gällande politik att föreslå vissa ändringar i regelverket för statistik över offentliga finanser.
Syftet med den ändrade förordningen är att möjliggöra ett effektivare samarbete mellan
kommissionen och medlemsstaterna för att förbättra både kvaliteten och tillförlitligheten hos
statistik över de offentliga finanserna. Strategin för att uppnå detta har två hörnstenar: att
genomföra fler och mer omfattande statistikbesök inom ramen för standardförfarandet vid
alltför stora underskott, och att ge Eurostat möjligheten att utföra ytterligare metodiska besök
i de fall där man vid en riskbaserad bedömning har pekat ut vissa betydande problem.
För att kunna åtgärda de rådande bristerna anser kommissionen det vara nödvändigt att föreslå
kompletteringar av de befintliga reglerna för att stärka kontrollmekanismerna för statistiska
uppgifter. Metodiska besök kommer dock endast att göras i de fall där det föreligger en
påtaglig risk eller där man upptäckt potentiella problem med statistikuppgifternas kvalitet,
vilket även nu är fallet enligt gällande regelverk.
Eftersom Eurostat i egenskap av statistikorgan måste kunna bekräfta de uppgifter som
rapporteras in, behöver det gällande regelverket kompletteras i flera hänseenden. Framför allt
måste Eurostat ges befogenheten att direkt granska offentliga räkenskaper i de fall där det
finns goda skäl att ifrågasätta tillförlitligheten hos uppgifter som lämnats in av en nationell
statistikmyndighet, och i samband med detta måste man kräva av de nationella myndigheterna
att de bevarar och tillhandahåller alla relevanta informationskällor. Utöver detta ska
medlemsstaterna kunna erbjuda hjälp från experter på nationalräkenskaper, även vid
förberedelse och genomförande av metodiska besök.
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Report on Greek government deficit and debt statistics (KOM(2010)1 slutlig).
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2010/0035 (NLE)
Förslag till
RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr …/….
om ändring av förordning (EG) nr 479/2009 med avseende på kvaliteten på statistiken i
samband med förfarandet vid alltför stora underskott

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 126.14
tredje stycket,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande,
i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och
av följande skäl:
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(1)

En trovärdig övervakning av de offentliga finanserna förutsätter att det finns
tillförlitlig budgetstatistik. Det är av största vikt att det är god kvalitet på de uppgifter
som inrapporteras av medlemsstaterna i enlighet med förordning (EG) nr 479/2009 om
tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat
till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen 6 .

(2)

Europeiska unionens statistikregelverk för offentliga finanser har utvecklats ytterligare
och den institutionella strukturen har förnyats under de senaste åren, framför allt för att
förbättra kommissionens (Eurostats) möjlighet att kontrollera de offentliga
räkenskaperna.

(3)

Det reviderade statistikregelverket för offentliga finanser har på det stora hela fungerat
väl och har i allmänhet gett ett tillfredsställande resultat i form av relevanta uppgifter
om offentliga underskott och skuldsättning som inrapporterats. I synnerhet har
medlemsstaterna samarbetat mycket väl i gott förtroende och har kunnat inrapportera
statistik av god kvalitet om de offentliga finanserna.

(4)

Den senaste händelseutvecklingen har dock visat att det gällande statistikregelverket
för offentliga finanser inte i tillräckligt hög grad förmår minska risken för att länder
med avsikt inrapporterar felaktiga eller bristfälliga uppgifter till kommissionen.

(5)

Av detta skäl bör kommissionen (Eurostat) ges åtkomst till ytterligare information för
att kunna bedöma uppgifternas kvalitet.
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(6)

Kommissionen (Eurostat) bör vid kontrollbesök i en medlemsstat vars statistik är
under granskning ha direkt tillgång till de nationella myndigheternas räkenskaper på
central, delstatlig och lokal nivå samt socialförsäkringsuppgifter, inklusive detaljerade
underliggande räkenskapsuppgifter, relevanta statistiska undersökningar och enkäter
samt
annan
relaterad
information,
samtidigt
som
man
respekterar
dataskyddslagstiftningen och statistikens insynsskydd.

(7)

Offentliga räkenskaper för enskilda organ i den offentliga sektorn, liksom för
offentliga organ som anses falla utanför den offentliga sektorn, bör vara kontrollernas
huvudsakliga föremål, och de offentliga räkenskaperna bör bedömas med avseende på
hur de används i statistiken.

(8)

Medlemsstaterna bör se till att de tjänstemän som ansvarar för att inrapportera faktiska
uppgifter och underliggande offentliga räkenskaper till kommissionen (Eurostat) helt
och hållet lever upp till de krav som rör statistiska principer.

(9)

Förordning (EG) nr 479/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Förordning (EG) nr 479/2009 ska ändras på följande sätt:
1.

Följande artikel ska införas som artikel 2a:

”Artikel 2a
Med åtkomst avses möjligheten att tillgå alla relevanta dokument på plats eller att få kopior av
dem, inklusive, i tillämpliga fall, en elektronisk kopia, och att få tillgång till all annan relevant
information. De dokument och den information som begärs ska tillhandahållas utan dröjsmål
och ska i tillämpliga fall kunna hämtas direkt från tillgängliga register och källor.”
2.

I artikel 8 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.
Medlemsstaterna ska så snart som möjligt ge kommissionen (Eurostat) åtkomst till all
information som begärs för att kunna bedöma uppgifternas kvalitet, inklusive statistisk
information såsom uppgifter från nationalräkenskaper, förteckningar, anmälningstabeller för
förfarande vid alltför stora underskott, ytterligare enkäter och klargöranden som rör
anmälningarna.
Frågeformulärens utformning ska fastställas av kommissionen (Eurostat) efter samråd med
kommittén för valuta-, finans och betalningsbalansstatistik.”
3.

I artikel 11 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.
Syftet med de metodiska besöken är att kontrollera de rutiner och räkenskaper som
ligger till grund för de faktiska rapporterade uppgifterna och att dra detaljerade slutsatser om
de rapporterade uppgifternas kvalitet, i enlighet med artikel 8.1.
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Metodiska besök ska endast genomföras i undantagsfall där man tydligt identifierat betydande
risker eller problem rörande statistikuppgifternas kvalitet.”
4.

I artikel 12 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.
Medlemsstaterna ska på kommissionens (Eurostats) begäran tillhandahålla hjälp i form
av experter på nationalräkenskaper, även vid förberedelse och genomförande av metodiska
besök. När de fullgör sina uppgifter ska dessa erbjuda oberoende expertis. En förteckning
över dessa experter på nationalräkenskaper ska upprättas på grundval av förslag som
inlämnats till kommissionen (Eurostat) av de nationella myndigheterna som ansvarar för att
rapportera om alltför stora underskott.
Kommissionen ska fastställa de regler och förfaranden som rör valet av experter och villkoren
för deras arbete.”
5.

I artikel 12 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.
Inom ramen för de metodiska besöken ska kommissionen (Eurostat) ha direkt tillgång
till de nationella myndigheternas räkenskaper på central, delstatlig och lokal nivå samt
socialförsäkringsuppgifter, inklusive detaljerade underliggande räkenskapsuppgifter, såsom
transaktioner och balansräkningar, relevanta statistiska undersökningar och enkäter samt
ytterligare relaterad information, såsom analysdokument och redovisningsuppgifter från andra
offentligrättsliga organ.
Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som krävs för att underlätta de metodiska besöken.
Dessa besök får utföras hos nationella myndigheter som deltar i rapportering som rör
förfarandet vid alltför stora underskott, såväl som hos alla tjänster som direkt eller indirekt
deltar i arbetet med offentliga räkenskaper och offentlig skuldsättning. Medlemsstaterna ska
se till att dessa nationella myndigheter och tjänster, och vid behov de nationella myndigheter
som har funktionellt ansvar för kontrollen av de offentliga räkenskaperna, ger kommissionens
tjänstemän eller de andra experter som avses i punkt 1 den hjälp som behövs för att de ska
kunna fullgöra sitt uppdrag, vilket innefattar att tillhandahålla handlingar som styrker de
uppgifter om det faktiska underskottet och den faktiska skuldsättningen i de offentliga
finanserna som rapporterats in samt de offentliga räkenskaper som använts som underlag.
Sekretessbelagda uppgifter från det nationella statistiska systemet bör endast ges till
kommissionen (Eurostat).”
6.

I artikel 16 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att de tjänstemän som
ansvarar för rapportering av de faktiska uppgifterna till kommissionen (Eurostat) och för de
offentliga räkenskaper som utgör underlaget är redovisningsskyldiga och handlar i enlighet
med principerna i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av
den 11 mars 2009 om europeisk statistik*. Dessa åtgärder måste vara effektiva,
proportionerliga och avskräckande. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen om dessa
åtgärder senast den 31 december 2011, och ska därefter utan dröjsmål meddela den om alla
eventuella senare ändringar.”

SV

6

SV

Artikel 2
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning.
_______________________



EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den

På rådets vägnar
Ordförande
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FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT
1.

FÖRSLAGETS BENÄMNING

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 479/2009 med avseende på
kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott.
2.

BERÖRDA
DELAR
I
DEN
FÖRVALTNINGEN/BUDGETERINGEN

VERKSAMHETSBASERADE

Politikområde/verksamhet som berörs:
Statistik (utarbetande av statistisk information; politisk strategi och samordning;
administrativt stöd)
3.

BERÖRDA BUDGETRUBRIKER

3.1.

Budgetrubriker (driftsposter och tillhörande poster för tekniskt
administrativt stöd (före detta B/A-poster)) – nummer och benämning:

och

29 02 03 Gemenskapens statistiska program 2008–2012
29 01 04 01 Statistisk informationspolicy – Administrativa utgifter
3.2.

Tid under vilken åtgärden kommer att pågå och påverka budgeten:
Obestämd

3.3.

Budgettekniska uppgifter:
Budgetrubrik

29 02 01 01

29 01 04 01

7
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Typ av utgifter

Nya

Bidrag från
Eftaländer

Bidrag från
ansökarländer

Rubrik i
budgetramen

Diff.
Ickeanslag 7
oblig. utg.

NEJ

JA

NEJ

nr 1

Icke-diff.
Ickeanslag 8
oblig. utg.

NEJ

JA

NEJ

nr 1

Differentierade anslag.
Icke-differentierade anslag.
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4.

SAMMANFATTNING AV RESURSBEHOVEN

4.1.

Finansiella resurser

4.1.1. Åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden
Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
Avsnitt
nr
2011

2012

2016
och
följande
budgetår

2013

2014

2015

0

0

0

0

Typ av utgifter

Totalt

Driftsutgifter
Åtagandebemyndiganden

8.1

Betalningsbemyndiganden

a
b

Administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet
Tekniskt och
administrativt stöd

8.2.4

c

0

0

0

TOTALT REFERENSBELOPP
Åtagandebemyndiganden

a+c

Betalningsbemyndiganden

b+c

Administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet
Personalutgifter
och
därtill hörande utgifter

8.2.5

d

Andra administrativa utgifter
än
personalutgifter
och
därtill hörande utgifter som
inte ingår i referensbeloppet*

8.2.6

e

1,709

1,709

1,709

1,709

1,709

1,709

1,709

0,19

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

1,39

* Utgifter i samband med tjänsteresa
4.1.2.

Förenlighet med den ekonomiska planeringen


4.1.3.

Påverkan på inkomsterna
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Förslaget är förenligt med gällande ekonomisk planering.

Förslaget påverkar inte inkomsterna.
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4.2.

Personalresurser (t.ex. tjänstemän, tillfälligt anställda och extern personal)
uttryckt i heltidsekvivalenter – för ytterligare uppgifter, se punkt 8.2.1.

Årsbehov

Personal
(antal)

2011

totalt 20

2012

20

2013

20

2014

20

5.

BESKRIVNING OCH MÅL

5.1.

Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

2015

20

2016
och
följande
budgetår
20

Genom den senaste händelseutvecklingen, och i synnerhet den statistik över underskott och
skuldsättning som Grekland inrapporterade 9 , har det blivit tydligt att det gällande
statistiksystemet för offentliga finanser inte i tillräckligt hög grad minskar risken för att
exempelvis felaktiga eller bristfälliga uppgifter inrapporteras till kommissionen.
Om man inte vidtar någon åtgärd för att komma till rätta med denna svaghet kommer sådana
avvikelser även fortsättningsvis att skada förvaltningssystemets tillförlitlighet för dess
deltagare på både EU- och medlemsstatsnivå. Av detta skäl framstår det som både lämpligt
och i enlighet med gällande politik att föreslå vissa ändringar i regelverket för statistik för
offentliga finanser.
5.2.

Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå – förslagets förenlighet med övriga
finansiella instrument – eventuella synergieffekter

Kommissionen har ett direkt huvudansvar för att analysera och bedöma statistik över
underskott och skuldsättning för att se till att stabilitets- och tillväxtpakten efterlevs. Det är
kommissionens ansvar att tillhandahålla statistik rörande förfarandet vid alltför stora
underskott, utifrån uppgifter som inkommit från medlemsstater och kandidatländer. Detta är
en viktig uppgift för kommissionen, med tanke på att medlemsstaterna i detta sammanhang är
parter med egna intressen att bevaka.
Dessa åtgärder på unionsnivå skulle dessutom öka harmoniseringen av de nationella
arbetssätten och skulle dra nytta av möjliga synergieffekter genom att inkludera experter från
andra medlemsstater vid metodiska besök.
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Report on Greek government deficit and debt statistics (KOM(2010)1 slutlig).
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5.3.

Förslagets mål och förväntade resultat samt indikatorer för dessa inom ramen
för den verksamhetsbaserade förvaltningen
Kommissionen har ett huvudansvar för att tillhandahålla en oberoende granskning av
uppgifternas kvalitet, enligt det protokoll som är bifogat Maastrichtfördraget och
rådets förordning (EG) nr 479/2009. Huvudmålet är att införa verktyg för kontroll av
de nationella systemen för budgetstatistik och att minimera antalet fall av felaktiga
underskotts- och skuldsättningsuppgifter som rapporteras in (som exempel varit fallet
för Grekland 2004 och 2009).
Förslagets resultat förväntas vara uppgifter av bättre kvalitet, framtagna på ett mer
tillförlitligt och enhetligt tillvägagångssätt. Förslagets framgång skulle visa sig vid
upptäckten av strukturella svagheter i systemet (systemrisker) och ej tillförlitliga
uppgifter. De två huvudsakliga indikatorerna kommer att vara antalet reservationer
och ändringsförslag rörande uppgifterna i Eurostats pressmeddelande om förfarandet
vid alltför stora underskott samt antalet metodiska besök.

5.4.

Metod för genomförande (preliminärt)



Centraliserad förvaltning



Direkt av kommissionen

6.

ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

6.1.

Övervakningssystem
Kvaliteten hos de inrapporterade uppgifterna kommer att övervakas inom ramen för
tillämpningen
av
föreskrifterna
i
det
europeiska
nationaloch
regionalräkenskapssystemet i gemenskapen, som antagits genom förordning (EG)
nr 2223/96 (ENS 95) och som utgör grunden för rapportering och tillhandahållande
av statistik rörande förfarandet vid alltför stora underskott. De statistiksystem som
införts av medlemsstaterna och kandidatländerna kommer att kontrolleras mot de
system som redan producerar uppgifter av god kvalitet, i enlighet med
uppförandekoden. Regelbundna rapporter om systemens funktion och
övervakningsprocessens resultat (besökta länder, konstaterade problem och
föreslagna lösningar) ska lämnas in till kommissionen, parlamentet och rådet.

6.2.

Utvärdering

6.2.1.

Förhandsutvärdering

Rådet har vid sina senaste sammanträden kommit fram till att man måste förbättra statistikens
kvalitet och öka dess oberoende ytterligare. Rådet har därför bett kommissionen att komma
med förslag på detta område.
6.2.2.

Åtgärder som vidtagits efter delutvärderingar eller slutliga utvärderingar (lärdomar
som dragits av liknande åtgärder)

Detta är en ny åtgärd.
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6.2.3.

Bestämmelser om och tidsintervall för framtida utvärderingar

Eurostat kommer regelbundet att utvärdera lämpligheten hos det system som tillhandahåller
de uppgifter om offentliga finanser som behövs för att kunna efterleva fördragen.
BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING

7.

Förslaget kan bland annat ses som ett sätt att upptäcka och förebygga eventuella avvikelser
från de fastställda bestämmelserna från medlemsstaternas eller kandidatländernas sida. För att
garantera kontrollernas integritet och fortsatta oberoende kommer en policy med strikt
personalrotation också att införas för dem som deltar vid metodiska besök i enskilda
medlemsstater och kandidatländer.
8.

NÄRMARE UPPGIFTER OM RESURSBEHOVEN

8.1.

Kostnader för förslaget fördelade på mål

8.2.

Administrativa utgifter

8.2.1.

Personal – antal och typ
Typ av
tjänster

Personal (befintlig plus ev. tillkommande) som krävs för att förvalta åtgärden
(antal tjänster/heltidsekvivalenter)
År 2011

Tjänstemän
eller tillfälligt
anställda 10
(29 01 01)

A*/AD

År 2012

År 2013

År 2014

År 2015

År 2016

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

9

9

9

9

9

9

5

5

5

5

5

5

20

20

20

20

20

20

B*,
C*/AST

Personal som
finansieras 11 genom
artikel 29 01 02 01
(utstationerade nationella
experter)

Personal som
finansieras 12 genom
artikel 29 01 02 01
(kontraktsanställd
personal)

TOTALT

10
11
12

SV

Kostnader för dessa ingår INTE i referensbeloppet.
Kostnaderna för dessa ingår INTE i referensbeloppet.
Kostnaderna för dessa ingår INTE i referensbeloppet.
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Behovet av personalresurser ska täckas inom ramen för de anslag som redan beviljats för
genomförandet av denna åtgärd och/eller omfördelats inom generaldirektoratet, eventuellt
kompletterat med ytterligare anslag som i samband med den årliga anslagstilldelningen och
med beaktande av budgetförutsättningarna kan beviljas det generaldirektorat som ansvarar för
åtgärden.
8.2.2.

Beskrivning av de arbetsuppgifter som åtgärden för med sig

Den begärda personalen kommer att allokeras till den nya uppgift som tilldelats
kommissionen genom rådets förordning, och som består i att utföra grundliga metodiska
besök i medlemsstaterna samt öka antalet standardbesök. Metodiska besök kommer att
genomföras om det finns belägg för eller misstanke om felaktigheter i rapporteringen, och vid
händelser som är viktiga för en medlemsstat och är av relevans för stabilitets- och
tillväxtspakten och förfarandet vid alltför stora underskott (exempelvis inför inträdet i
euroområdet).
Kontrollernas huvudsakliga föremål ska vara offentliga räkenskaper för enskilda organ i den
offentliga sektorn, liksom för offentliga organ som anses falla utanför den offentliga sektorn,
och de offentliga räkenskaperna ska kontrolleras med avseende på deras användning i
statistiken. Närmare bestämt kommer följande problem och processer att vara föremål för
rapporteringen:
– Tillförlitlig överföring från uppgiftskällor till nationalräkenskaper och tabeller för
förfarande vid alltför stora underskott.
– Bedömning av underliggande detaljerade uppgifter, inklusive transaktioner.
– Identifiering av vilka källor som undergår revision på nationell nivå (av ett erkänt och
oberoende revisionsorgan) och vilka som inte gör det. Detta är avgörande eftersom
bedömningen då kan inriktas på områden som inte redan varit föremål för revision på
nationell nivå. För de områden där revision saknas skulle man behöva kartlägga andra källor
till översyn.
– Främjande av nya allmänna redovisningsnormer – tillhandahållande av hjälp till
medlemsstaterna på deras begäran vid övergången till ett system av uppgifter som genomgått
revision och kostnadsmässig redovisning för de offentliga räkenskaperna, företrädesvis i
enlighet med internationella normer.
8.2.3.

Beskrivning av hur behovet av personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna
kommer att tillgodoses


Tjänster som kommer att begäras vid kommande tilldelningsförfaranden

 Tjänster som kommer att omfördelas inom generaldirektoratet efter en
genomgång som ska slutföras senast vid slutet av juli 2010
8.2.4.

Övriga administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet (XX 01 04/05 – Utgifter
för administration)
Ej tillämpligt
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8.2.5.

Kostnader för personal och därtill hörande kostnader som inte ingår i
referensbeloppet
Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
2016
Typ av personal

2011

2012

2013

2014

2015

och följande budgetår

Tjänstemän och tillfälligt
anställda (29 01 01)

0,732

0,732

0,732

0,732

0,732

0,732

Personal som finansieras
genom artikel 29 01 02 01
och artikel 29 01 02 02
(utstationerade nationella
experter och
kontraktsanställda)

0,977

0,977

0,977

0,977

0,977

0,977

1,709

1,709

1,709

1,709

1,709

1,709

Totala kostnader för
personal och därtill
hörande kostnader (som
INTE ingår i
referensbeloppet)

Beräkning – Tjänstemän och tillfälligt anställda
Med en uppskattad genomsnittlig kostnad för en fast anställd tjänsteman på 122 000 euro/år
uppgår personalutgifterna och därtill hörande utgifter (ingår inte i referensbeloppet) till
totalt 732 000 euro/år.
Beräkning – Personal som finansieras genom artikel 29 01 02 01
Med en uppskattad genomsnittlig kostnad för Europeiska unionens budget för en
utstationerad nationell expert på 73 000 euro/år uppgår personalutgifterna och därtill
hörande utgifter (ingår inte i referensbeloppet) till totalt 657 000 euro/år.
Med en uppskattad genomsnittlig kostnad för en kontraktsanställd på 64 000 euro/år uppgår
personalutgifterna och därtill hörande utgifter (ingår inte i referensbeloppet) till totalt
320 000 euro/år.
Behovet av personalresurser ska täckas inom ramen för de anslag som redan beviljats för
genomförandet av denna åtgärd och/eller omfördelats inom generaldirektoratet, eventuellt
kompletterat med ytterligare anslag som i samband med den årliga anslagstilldelningen och
med beaktande av budgetförutsättningarna kan beviljas det generaldirektorat som ansvarar för
åtgärden.
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8.2.6. Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet
Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
År
n+5
År n

År
n+1

År
n+2

År
n+3

År
n+4

och
följande
budgetår

TOTALT

29 01 02 11 01 – Tjänsteresor

0,05

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,55

29 01 02 11 02 – Konferenser och möten

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,84

0,19

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

1,39

29 01 02 11 03 – Kommittéer
29 01 02 11 04 – Studier och samråd
29 01 02 11 05 – Informationssystem

2 Andra administrativa utgifter, totalbelopp
(29 01 02 11)
3 Andra utgifter av administrativ karaktär
(specificera genom att ange budgetrubrik)

Totala administrativa utgifter, utom
personalkostnader och därtill hörande
kostnader (som INTE ingår i
referensbeloppet)

Behovet av administrativa anslag ska täckas inom ramen för de anslag som redan beviljats för
genomförandet av denna åtgärd och/eller omfördelats inom generaldirektoratet, eventuellt
kompletterat med ytterligare anslag som i samband med den årliga anslagstilldelningen och
med beaktande av budgetförutsättningarna kan beviljas det generaldirektorat som ansvarar för
åtgärden.
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