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Europa-Kommissionen er nødt til at styrke forvaltningen 
yderligere, siger EU-revisorerne 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret er Europa-Kommissionen nødt til at styrke sin 
forvaltning yderligere i hele institutionen for at håndtere centrale risici. Revisorerne siger, at nylige 
organisatoriske reformer i Kommissionen begynder at tage fat på den såkaldte silokultur, men at 
Kommissionen på adskillige områder fraviger eller ikke fuldt ud følger international bedste praksis. 

Revisorerne undersøgte forvaltningsordningerne i Kommissionen med særligt fokus på revision, økonomisk 
forvaltning og kontrol for at se, om de er i overensstemmelse med bedste praksis, og om de opfylder 
institutionens behov. I kølvandet på Santer-Kommissionens fratrædelse i 2000 vedtog Kommissionen hvidbogen 
"Reformen af Kommissionen", der skulle modernisere dens forvaltning. Men bedste praksis har udviklet sig siden 
da. Selv om der er truffet en række foranstaltninger, konstaterede revisorerne, at Kommissionen på flere 
områder fraviger eller ikke fuldt ud lever op til bedste praksis for internationale og offentlige organer. 

"At forvaltningen er i orden er en prioritet i den offentlige og den private sektor," siger Lazaros S. Lazarou, det 
medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen. "Kommissionens nuværende forvaltning fungerer, 
men den trænger til en opdatering. Kommissionen er nødt til at være rollemodel med hensyn til forvaltning og 
være i front, når det gælder udviklingen inden for bedste praksis." 

De seneste organisatoriske reformer er begyndt at behandle nogle af risiciene ved en silokultur, siger 
revisorerne, men Kommissionen er stadig nødt til at styrke forvaltningen yderligere i institutionen som helhed. 

Revisorerne påpeger, at mens Kommissionens egen revisionstjeneste har fokus på intern kontrol, påhviler 
ansvaret for at overvåge udgifterne uden for Kommissionen de enkelte direktorater og kontorer. Det begrænser 
de oplysninger, Revisionsopfølgningsudvalget har adgang til. Kommissionens Revisionsopfølgningsudvalg har en 
mere begrænset rolle og sammensætning end revisionsudvalgene i lignende internationale organer. 

Revisorerne anerkender, at Kommissionen for nylig er begyndt at vedlægge regnskaberne ikke-finansielle 
oplysninger. Den fremlægger imidlertid stadig færre ikke-finansielle oplysninger sammen med regnskaberne end 
sammenlignelige organisationer. 
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Revisorerne anbefaler, at Kommissionen: 

• fremlægger sine begrundelser, når den beslutter at fravige bedste praksis 

• tilskynder sin Interne Revisionstjeneste til at udføre mere revision vedrørende forvaltningsspørgsmål på 
højt plan 

• fuldfører processen med at bringe sin struktur for intern kontrol i overensstemmelse med principperne 
for god forvaltning 

• fremskynder offentliggørelsen af sit årsregnskab 

• samler oplysninger, der allerede er fremlagt, i én enkelt ansvarlighedsrapport (eller serie af 
ansvarlighedsrapporter), der rettidig fremlægges i forbindelse med revisionen  

• offentliggør en årlig anslået fejlforekomst baseret på en konsekvent metode 

• regelmæssig opdaterer og offentliggør sine forvaltningsordninger 

• gør Revisionsopfølgningsudvalget til et revisionsudvalg med et flertal af uafhængige eksterne 
medlemmer og udvider dets mandat. 

Særberetning nr. 27/2016: "Forvaltning i Kommissionen - bedste praksis?" foreligger på 23 EU-sprog. 
 


