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Fru ordförande, ärade ledamöter. 

Det är en ära att ha blivit inbjuden hit i dag för att presentera revisionsrättens arbetsprogram för 
2015. 

Jag vill gärna ta tillfället i akt och berätta om de granskningsrapporter som vi kommer att utarbeta 
under 2015 och om de interna reformer som vi håller på att genomföra.  

Vid utarbetandet av arbetsprogrammet för våra granskningar har vi tagit hänsyn till utvecklingen inom 
EU-politiken och till resultaten av de många kontakter vi har haft under året med ledamöter av detta 
parlament, särskilt om våra granskningsrapporter och översiktliga analyser.  

Som ni känner till är vårt mål att, som en del av strategin för 2013–2017, se till att vår institutions 
arbete är mer relevant än någonsin i förhållande till de utmaningar EU står inför.  

Vi vill i synnerhet hjälpa parlamentet att se till att ansvarsutkrävandet för de offentliga medel som EU 
satsar för att möta utmaningarna är ändamålsenligt. Detta är vårt viktigaste strategiska mål och det 
står i fokus för våra granskningar av hur EU genomför och finansierar sin politik. 

Enligt EU-lagstiftningen ska revisionsrätten varje år göra finansiella revisioner och 
efterlevnadsrevisioner av EU-budgeten, Europeiska utvecklingsfonden och alla EU:s byråer och 
gemensamma företag. Totalt kommer vi att offentliggöra 55 sådana årsrapporter och särskilda 
årsrapporter under 2015.  

Därutöver planerar vi att offentliggöra omkring 30 särskilda rapporter om i första hand 
resultatrelaterade ämnen. Ämnena beskrivs i det arbetsprogram som vi offentliggör idag. Som ni kan 
se planerar vi att behandla ett brett spektrum av politiska åtgärder och frågor som rör ekonomisk 
förvaltning och återspeglar EU:s centrala prioriteringar och medborgarnas farhågor. 

Många ämnen gäller de långsiktiga politiska utmaningar för EU som identifieras i Europa 2020-
strategin, vilka tas upp som teman i revisionsrättens egen strategi för 2013–2017. 

Vi anser att dessa teman fortfarande är relevanta. Låt mig därför kort gå igenom dem och ge några 
exempel på specifika ämnen som våra rapporter kommer att inriktas på under 2015.  

Det första är mervärde. Som vi har konstaterat i många rapporter och vid många tillfällen under de 
senast åren tar EU:s förvaltare fram mycket information om EU-utgifternas storlek, men bara lite om 
värdet av dem. 

Denna brist på information gör det svårt att ställa dem som ansvarar för genomförandet av EU:s 
politik till svars för resultatet; risken är att dåliga resultat tillåts passera och att man missar 
möjligheter till förbättringar. 

Då medborgarnas förtroende för EU fortfarande är ett problem är det viktigare än någonsin att lyfta 
fram EU:s resultat och mervärde.  

Mot den bakgrunden noterar vi att främjandet av en "resultatkultur" för att öka EU:s mervärde är en 
prioritet för den nya kommissionen. Vi vill försäkra detta parlament om att mervärde är ett 
genomgående tema i vår output under 2015.  

Dit hör årsrapporten om EU-budgeten där vi i kapitlet "EU-budgeten: att uppnå resultat" kommer att 
inrikta oss på om den nuvarande resultatramen gör att kommissionen kan övervaka och styra 
framstegen mot Europa 2020.  

EU:s svaga ekonomi, som fortsätter att sätta press på nationella budgetar, gör att det är viktigare än 
någonsin att genomföra Europa 2020-strategin och stärka tillväxten, sysselsättningen och de 
offentliga finanserna.  

Under 2015 kommer vi därför att arbeta med rapporter om specifika aspekter av dessa tre teman, 
exempelvis innovation, ungdomssysselsättning och förfarandet vid alltför stora underskott.  
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Och eftersom 2014 var det varmaste året som någonsin registrerats kommer åtgärder för 
klimatförändring och miljön att återigen stå högt upp på den politiska agendan.  

Under 2015 planerar vi därför också att rapportera om EU:s utsläppshandelssystem liksom om en rad 
miljöskyddsåtgärder, bland annat jordbrukarnas bevarande av naturen, vattenkvaliteten i 
Donaubäckenet, föroreningar i Östersjön och bekämpning av olaglig skogsavverkning i 
utvecklingsländer.  

Så här långt har jag gett exempel på granskningar som gäller långsiktiga utmaningar. Därutöver har vi i 
arbetsprogrammet tagit med granskningar som gäller nya frågor och den senaste utvecklingen i EU.  

Under 2015 tänker vi särskilt rapportera om EU:s ekonomiska stöd till Ukraina, om EU:s politiska 
åtgärder och infrastrukturinvesteringar för energitrygghet och om den nyligen inrättade 
gemensamma tillsynsmekanismen för banker i euroområdet.  

Samtidigt som många av våra granskningar kommer att vara inriktade på genomförandet av politiken 
kommer andra att mer specifikt gälla de olika typer av ekonomiskt stöd som EU erbjuder. 

Vi kommer under 2015 till exempel att titta på bidragsförvaltningen vid byråer och gemensamma 
företag, mikrofinans för att främja social delaktighet och finansieringstekniska instrument inom 
landsbygdsutveckling. 

Fru ordförande, ärade ledamöter. 

Under 2015 planerar vi att producera fler rapporter om resultaten av specifik EU-politik och specifika 
EU-program än någonsin tidigare. Men vi är också medvetna om vikten av att granskningsrapporterna 
kommer vid rätt tidpunkt.  

Vi planerar att under 2015 förkorta den tid det i genomsnitt tar att producera en rapport samtidigt 
som vi ser till att fortsätta följa de internationella standarderna för högre revisionsorgan. Men som ni 
vet bedömer vi att det skulle gå ännu snabbare om bestämmelserna i budgetförordningen om 
behandlingen av revisionsrättens särskilda rapporter ändrades i enlighet med vårt förslag till Er, fru 
ordförande, i egenskap av rapporterande ledamot i budgetkommittén.  

Vi är också medvetna om vikten av att leverera rapporter vid rätt tidpunkt och kommer därför inom 
kort att överlämna en preliminär tidtabell för 2015 till er. När det gäller denna fråga vet jag att vår nye 
ledamot för kontakter med andra institutioner Ville Itälä har för avsikt att tillsammans med denna 
kommitté - och via denna kommitté med parlamentets andra kommittéer - hitta lämpliga tillfällen där 
vi kan presentera alla våra granskningsrapporter liksom annan output från revisionsrätten. 

Annan output är till exempel yttranden över lagförslag, översikter över granskningsresultat och 
ståndpunktsdokument som revisionsrätten utarbetar antingen på begäran av andra institutioner eller 
på eget initiativ.  

De bygger på vår revisionserfarenhet snarare än på specifika granskningar och är ett smidigt sätt för 
oss att bidra med insikt och input till beslutsfattandet i parlamentet, rådet och kommissionen. 

Även om de inte särskilt nämns i arbetsprogrammet för 2015 håller vi redan på att producera en del 
av denna output. Till ett exempel antog vi i förra veckan ett yttrande över kommissionens förslag om 
att ändra vissa bestämmelser i den nuvarande budgetförordningen för EU-budgeten.  

Vi håller också på att utarbeta ett yttrande över förslaget till budgetförordning för den gemensamma 
resolutionsfonden.  

Och även om vi ännu inte har fått en formell begäran om ett yttrande följer vi noggrant 
lagstiftningsprocessen när det gäller inrättandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar 
för att kunna lämna relevanta synpunkter baserade på vår erfarenhet av att granska liknande 
instrument.  
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Fru ordförande, ärade ledamöter. 

Som jag nämnde inledningsvis kommer vi under 2015 att fortsätta genomföra interna reformer.  

Vi har satt upp ett ambitiöst arbetsprogram för granskningarna 2015 som vi bedömer att vi kan 
genomföra genom att göra varje revision mer fokuserad, förenkla förfaranden och uppnå ytterligare 
effektivitetsvinster.  

Övergripande planerar vi att under 2015 öka andelen resurser som avsätts till effektivitetsrevisioner i 
enlighet med parlamentets rekommendationer i rapporten från 2014 om revisionsrättens framtid.  

De reformer som vi genomför förbättrar inte bara vår kapacitet att granska resultat utan även vår 
förmåga att vid behov ställa om vårt arbete under året som svar på viktiga händelser och nya 
prioriteringar.  

Reformen innebär också att vi vidtar åtgärder för att genomföra de relevanta rekommendationerna 
från parlamentet och från våra sakkunnigbedömare och därigenom ytterligare förbättrar våra rutiner 
för effektivitetsrevision.  

Vi kommer till exempel att utveckla vår politiska sakkunskap och kapacitet att göra 
effektivitetsrevisioner, i synnerhet på områden som bankunionen som är ett nytt ansvarsområde för 
oss. 

Låt mig avslutningsvis lyfta fram två konkreta projekt under 2015 när det gäller vårt samarbete med 
medlemsstaternas högre revisionsorgan.  

Det första syftar till att kartlägga de nya arrangemangen för ansvarsutkrävande och revision avseende 
den finansiella tillsynen över banker med hjälp av en enkät som vi har tagit fram.  

Det andra handlar om att tillsammans med EU:s högre revisionsorgan se över ett antal nationella 
partnerskapsavtal inom Europa 2020-strategin och rapportera om resultatet i vår årsrapport.  

Fru ordförande, ärade ledamöter. 

Det är min förhoppning att jag har lyckats förmedla hur revisionsrätten avser att göra sitt arbete 
under 2015 relevant i förhållande till de stora utmaningar som EU står inför, och därigenom även bistå 
detta parlament och de övriga institutionerna i en tid som är så avgörande för unionen.  

Tack för uppmärksamheten. 


