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Högnivåkonferens om bättre ansvarsutkrävande i EU: 
revisionsrätten deltar i en dialog med berörda parter på EU-
nivå och nationell nivå  
Europeiska revisionsrätten anordnade idag en högnivåkonferens som samlade många av dem som 
ska se till att Europeiska unionen hålls ansvarig för de offentliga medel som satsas för att uppfylla 
EU:s mål. Beslutsfattare, parlamentariker, EU-revisorer och nationella revisorer liksom medlemmar 
av tankesmedjor och representanter från den akademiska världen gick igenom de nuvarande 
förfarandena för ansvarsutkrävande i EU och reflekterade kritiskt kring hur de kan utvecklas under 
kommande år. Det krävs närmare samarbete mellan styrande myndigheter, parlament och 
revisorer på EU-nivå och nationell nivå för att allmänheten ska få en bättre bild av resultaten av 
EU:s politik och program. 

”Ändamålsenlig demokratisk kontroll och effektiv offentlig revision går hand i hand. De ökar legitimiteten 
genom att visa EU-medborgarna vilka framsteg som görs för att till exempel förbättra ekonomin, öka 
möjligheterna att få jobb, säkra unionens gränser eller skydda miljön och vad det kostar”, sade revisionsrättens 
ordförande Vítor Caldeira. ”Detta kräver att rätt förfaranden för ansvarsutkrävande finns på EU-nivå och 
nationell nivå.” 

Kevin Cardiff, den ledamot av revisionsrätten som ansvarade för att presentera den översiktliga analysen 
och som var ordförande för konferensen sade: ”Många av strukturerna för ansvarsutkrävande i EU anges i 
fördragen och lagstiftningen och kan därför inte att ändras över en natt. Men syftet med vår översiktliga analys 
och dagens konferens är att sätta fart på diskussionen om vilka förändringar som krävs och hur de skulle kunna 
genomföras.” 

Europaparlamentets vice talman Olli Rehn kommenterade: ”Jag välkomnar revisionsrättens grundliga analys 
som med rätta betonar behovet av tydliga regler och ansvarsområden på olika nivåer. På EU-nivå bör 
mellanstatliga arrangemang, såsom den europeiska stabilitetsmekanismen, föras in i gemenskapsstrukturerna 
och granskas av EU-revisorerna.” 

Ingeborg Grässle, ordförande för Europaparlamentets budgetkontrollutskott, sammanfattade: ”Jag vill tacka 
revisionsrätten för att den har visat oss hur komplext EU-systemet har blivit. Jag försäkrar att dagens budskap 
kommer att tas tillvara och ge näring åt våra diskussioner i Europaparlamentets budgetkontrollutskott. Jag vill 
också uppmana alla EU-institutioner att göra mer när det gäller ansvarsutkrävande.” 
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EU:s revisorer granskade nyligen EU:s förfaranden för ansvarsutkrävande och offentlig revision och 
identifierade luckor, överlappningar och utmaningar. Konferensen innebar en möjlighet till diskussioner mellan 
representanter för Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, Europeiska revisionsrätten, Europeiska 
centralbanken, Europeiska investeringsbanken, Europeiska stabilitetsmekanismen, nationella revisionsorgan 
och från den akademiska världen om hur förfarandena bör ändras för att följa utvecklingen när det gäller 
ekonomisk, budgetmässig och monetär integration. Diskussionerna koncentrerades på ansvarsutkrävandet i 
EU, i synnerhet när det gäller centralbanker och tillsynsmyndigheter, strukturer under och efter krisen, en 
högre hävstångseffekt för EU-medel vid medverkan av utomstående och ett starkare fokus på EU:s resultat.  

Meddelande till redaktörerna 

Europeiska revisionsrätten är den EU-institution som ansvarar för att skydda EU-medborgarnas ekonomiska 
intressen och är därför fast besluten att garantera och förbättra ansvarsutkrävandet när det gäller 
användningen av EU-medel.  

Konferensen handlade om de luckor, överlappningar och utmaningar som kan finnas på EU- och 
medlemsstatsnivå, såsom de identifieras i den översiktliga analys av EU:s förfaranden för ansvarsutkrävande 
och offentlig revision som revisionsrätten nyligen offentliggjorde. I sin första översiktliga analys presenterade 
revisionsrätten en modell för ansvarsutkrävande som bygger på följande delar: 

1) Roller och ansvar är tydligt definierade.  
2) Allmänheten får offentliga förvaltningsförklaringar om hur EU:s politiska mål har uppfyllts.  
3) Parlamenten utövar demokratisk tillsyn.  
4) Återkopplingsmekanismer skapas som garanterar förbättringar över tiden. 
5) Den oberoende externa revisionen av EU-organ får ett starkt mandat när det gäller räkenskaper och resultat. 
6) Lämpliga regler införs för hur revisionsrekommendationer ska genomföras och följas upp. 

Talare på konferensen: 

Christopher Bovis, University of Hull  
Vítor Caldeira, ordförande för Europeiska revisionsrätten  
Manfred Kraff, Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för budget  
Kevin Cardiff, ledamot av Europeiska revisionsrätten  
Ingeborg Grässle, ordförande för Europaparlamentets budgetkontrollutskott  
Mark Hallerberg, Hertie School of Governance 
Kalin Anev Janse, Europeiska stabilitetsmekanismen 
Brigid Laffan, European University Institute 
Neven Mates, ledamot av Europeiska revisionsrätten 
Gay Mitchell, tidigare ledamot av Europaparlamentet 
Gilles Noblet, Europeiska centralbanken 
Claes Norgren, Riksrevisionen  
Henrik Otbo, ledamot av Europeiska revisionsrätten 
Olli Rehn, vice talman i Europaparlamentet 
Jacques Sciberras, revisor vid Europeiska revisionsrätten  
Julie Smith, Cambridge University 
Igor Šoltes, vice ordförande för Europaparlamentets budgetkontrollutskott 
Jonathan Taylor, Europeiska investeringsbanken 
Gijs de Vries, St Antony's College Oxford, tidigare ledamot av Europeiska revisionsrätten  
 
I november 2014 kommer revisionsrätten att offentliggöra sin andra översiktliga analys där EU-revisorernas 
mål är att identifiera risker i samband med den ekonomiska förvaltningen av EU-budgeten. Våra översiktliga 
analyser och årsrapporter, särskilda rapporter och yttranden bidrar till ett bättre fungerande EU. 

Resultat av konferensen, liksom talen och talarnas inlägg finns på revisionsrättens webbplats eca.europa.eu. En 
kort video med förklaringar finns på https://www.youtube.com/watch?v=ozAOxSpdDec&feature=youtu.be  

 


