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För ett bättre ansvarsutkrävande för EU:s politik krävs ett ökat 
samarbete mellan EU:s och medlemsstaternas parlament och 
revisorer 
I en översiktlig analys som offentliggörs idag uppmanar Europeiska revisionsrätten EU 
att förbättra den ekonomiska ansvarskyldigheten inför medborgarna. Revisionsrätten 
anser att EU bör stärka banden mellan förvaltare av offentliga medel, parlament och 
revisorer inom den offentliga sektorn på både EU-nivå och medlemsstatsnivå. 

Kevin Cardiff, som är den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten, säger 
följande: ”Förtroende för EU har minskat, och vi måste fundera på om möjligheten att 
återupprätta medborgarnas förtroende och förbättra EU:s resultat generellt delvis är beroende 
av graden av ansvarsutkrävande i EU med dess representativa demokrati. Analysen bör ge näring 
till diskussionen bland beslutsfattare, parlamentsledamöter och revisorer på EU-nivå och 
medlemsstatsnivå om hur de nuvarande förfarandena för ansvarsutkrävande och revision bör 
utvecklas under de kommande åren.” 

I sin roll som väktare av EU-medborgarnas ekonomiska intressen analyserade revisionsrätten de 
nuvarande förfarandena för ansvarsutkrävande och revision för att förstå de utmaningar, luckor 
och överlappningar som kan finnas på EU-nivå och medlemsstatsnivå. I rapporten beskrivs de 
grundläggande förfarandena för ansvarsutkrävande och revision vid EU:s många institutioner och 
byråer, med särskild tonvikt vid de organ som har särskilda förfaranden beroende på sina 
speciella funktioner eller sin juridiska form och vid den ekonomiska och finansiella krisens 
effekter på förfarandena för ansvarsutkrävande. 

I den översiktliga analysen lägger revisionsrätten fram en modell för ansvarsskyldigheten som 
baseras på sex komponenter: 1) tydligt definierade roller och ansvarsområden, 2) offentliga 
förklaringar till allmänheten om uppfyllandet av EU:s politiska mål, 3) demokratisk tillsyn från 
parlamentens sida, 4) återkoppling som möjliggör förbättringar över tid, 5) ett starkt mandat för 
oberoende extern revision av EU-organ när det gäller redovisning och resultat och 6) lämpliga 
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åtgärder för genomförande av revisionsrekommendationer och revisionsuppföljning. 

Mot bakgrund av finanskrisen och utvecklingen av den ekonomiska, budgetmässiga och 
monetära integrationen efterlyser EU:s revisorer ett ökat samarbete mellan revisionsrätten och 
medlemsstaternas parlament och revisorer för att allmänheten ska få en mer fullständig och 
heltäckande översikt över hur resurserna används för att uppnå EU:s mål. Revisionsrätten anser 
att det är dags att ompröva systemen för ansvarsutkrävande och revision inom EU:s offentliga 
sektor. Revisionsrättens analys pekar på flera luckor i ansvarsutkrävandet och revisionen och 
även på överlappningar i de nuvarande förfarandena som EU måste ta itu med.  

Revisionsrätten vill försöka få fart på diskussionen om dessa frågor och anordnar en konferens 
för parlamentsledamöter, beslutsfattare, revisorer och forskare i mitten av oktober med 
förhoppningen att de teman som tas upp i den översiktliga analysen kan bilda underlag för 
framtida beslut om styrformer i EU.  

Meddelande till redaktörerna: 

I den översiktliga analysen avses med ansvarsutkrävande främst graden av demokratisk tillsyn, 
särskilt Europaparlamentets tillsyn på EU-nivå och de nationella parlamentens tillsyn i 
medlemsstaterna. Med revision inom den offentliga sektorn avses finansiell revision och 
effektivitetsrevision av åtgärder och de offentliga medel som går till dem till stöd för en bredare 
process för ansvarsutkrävande. 

Analysen belyser även de nuvarande förfarandenas komplexitet. Revisionsrätten granskade några 
förfaranden för olika åtgärder, instrument, enheter och tillhörande offentliga finansiella resurser 
på EU-nivå. Revisionsrätten identifierade sex områden där karaktären på EU:s verksamhet 
innebär särskilda utmaningar när det gäller ansvarsutkrävande och revision: 

• Mellanstatliga instrument och deras förhållande till vissa EU-institutioner, de offentliga 
medel som förvaltas genom dem, systemrisker och deras koppling till EU-mål. 

• Ett EU med olika hastigheter, där grupper av medlemsstater deltar i olika politikområden, 
vilket ofta medför komplexa former för styrning, ansvarsutkrävande och revision. 

• Partnerskap med andra (internationella organisationer, privata samarbetspartner, 
medlemsstater och icke-medlemsländer), där man i stor utsträckning är beroende av 
samarbetspartnerns system för ansvarsutkrävande och revision vilket nödvändiggör en 
annan typ av bedömning. 

• Olika metoder för ansvarsutkrävande och revision gäller för grupper av EU-organ beroende 
på bland annat varifrån de får sina inkomster. Det leder till skillnader i redovisnings- och 
revisionsmetoder och förfaranden för beviljande av ansvarsfrihet och en oproportionerlig 
grad av kontroll. 

• Bristfälliga processer för styrning, ansvarsutkrävande och revision på fältet i 
medlemsstaterna när det gäller inkomster och utgifter (särskilt vid delad förvaltning). 

• När man kombinerar olika instrument – olika strategier, mål, lagar och förordningar samt 
olika finansieringsinstrument och budgetinstrument – behövs ett heltäckande system för 
revision och ansvarsutkrävande där alla dessa delar av politiken bedöms tillsammans så att 
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man får en övergripande redovisning av utfall, effekter och resultat. 

Revisionsrätten drar slutsatsen att det krävs en öppen diskussion och föreslår bland annat 
följande åtgärder:  

• Ett mer samarbetsbaserat system för kontroll (parlamentarisk tillsyn och revision inom den 
offentliga sektorn) för samordnade och mellanstatliga instrument där EU och 
medlemsstaterna samverkar.  

• Mer konsekventa och heltäckande metoder för all EU-politik och alla instrument och medel 
som förvaltas av EU:s institutioner och organ. Parlament och revisorer inom den offentliga 
sektorn bör kunna bedöma alla aspekter av sund ekonomisk förvaltning i samband med deras 
verksamheter och alla offentliga medel och resurser som ingår i deras ansvarsområde. 

• Bättre ansvarsutkrävande i fråga om EU-budgeten. Alla inblandade parter behöver förbättra 
förvaltningen på fältet, målformuleringen och kontroll- och rapporteringssystemen. Det 
gäller särskilt medlemsstaterna när de ansvarar för användningen av EU-medel (särskilt vid 
delad förvaltning), 

• Ett bättre ansvarsutkrävande för resultatet av EU-politiken förutsätter att parlamenten har 
en heltäckande tillsyn på både EU-nivå och nationell nivå. Detta kan kräva ett utökat 
samarbete som inte föreskrivs i EU:s befintliga struktur för ansvarsutkrävande och revision 
och i EU:s mellanstatliga instrument. 

• För att förebygga kostsamma revisionsöverlappningar när det gäller EU:s politik och medel 
måste man undersöka alla möjligheter att undvika revisionsöverlappningar, i första hand 
genom att man ser till att revisorer på varje nivå verkligen kan förlita sig på andra revisorers 
arbete. Europeiska revisionsrätten och offentliga revisionsmyndigheter i medlemsstaterna 
behöver förstärka sitt samarbete för att uppnå detta mål. 

 


