SV

2015

Verksamhetsrapport

EUROPEISKA
REVISIONSRÄTTEN

02



EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tfn +352 4398-1
Webbplats: eca.europa.eu
Frågor: eca.europa.eu/sv/Pages/ContactForm.aspx
Twitter: @EUAuditorsECA

En stor mängd övrig information om Europeiska unionen
är tillgänglig på internet via Europa-servern (http://europa.eu).
Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2016
Print ISBN 978-92-872-4107-8 ISSN 1684-0720 doi:10.2865/8058
PDF ISBN 978-92-872-4102-3 ISSN 2362-9649 doi:10.2865/4171
EPUB ISBN 978-92-872-4072-9 ISSN 2362-9649 doi:10.2865/34321
© Europeiska unionen, 2016
Kopiering tillåten med angivande av källan.

QJ-AA-16-001-SV-C
QJ-AA-16-001-SV-N
QJ-AA-16-001-SV-E

Europeiska revisionsrätten
VÄK TARE AV EU:S FINANSER

Europeiska revisionsrätten

02

Vilka är vi?

Vad gör vi?

Europeiska revisionsrätten är Europeiska unionens
oberoende externa revisor och har sitt säte i Luxemburg. Revisionsrätten har 28 ledamöter, en från varje
medlemsstat i EU. Vi har ungefär 900 anställda – revisorer och administrativ personal – från alla länder
i EU. Sedan revisionsrätten inrättades 1977 har vi
inriktat vårt arbete på att förbättra förvaltningen och
redovisningen av EU:s finanser.

Vi kontrollerar att EU-medlen bokförs korrekt, uppbärs och används i enlighet med tillämpliga regler
och förordningar och att de ger valuta för pengarna.
Vi varnar för risker, avger en revisionsförklaring och
erbjuder EU:s beslutsfattare vägledning om hur man
kan förbättra förvaltningen av de offentliga finanserna och se till att EU-medborgarna vet hur deras
pengar används. Genom vår revision och vårt övriga
arbete bidrar vi till att öka Europeiska unionens demokratiska legitimitet och hållbarhet.

Revisionsrättens byggnader i Luxemburg.
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ny eller ändrad lagstiftning med finansiella effekter, däribland ett om förordningen om inrättandet av Efsi.

Kära läsare,
Verksamhetsrapporten för 2015 handlar om ett år då
Europeiska unionen ännu en gång ställdes inför stora
utmaningar och upplevde förändringar i sin styrning, politik och ekonomiska förvaltning, med bland annat inrättandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar
(Efsi) och den gemensamma resolutionsmekanismen för
banker i euroområdet. Med anledning av bland annat de
här förändringarna fick revisionsrätten nya ansvarsområden inom revision.
Under 2015 fortsatte vi att granska verksamheten vid
EU-institutionerna och EU-organen och de EU-medel
som gått till medlemsstaterna, länder utanför EU, internationella organisationer och andra samarbetspartner.
I enlighet med våra fördragsskyldigheter producerade
vi årsrapporter om EU:s budget och Europeiska utvecklingsfonden samt särskilda årsrapporter om räkenskaperna för mer än 50 EU-byråer och andra organ. Vi producerade också 25 särskilda rapporter om en rad olika ämnen
som sammanfattas i den här verksamhetsrapporten. Vi
vill lyfta fram två av dem; den ena handlar om utsläppshandelssystemet, vilket visar att vi granskar annat än
rent finansiella frågor, och den andra – som ingår i en ny
serie särskilda rapporter om finansiell och ekonomisk
styrning – om ekonomiskt bistånd till länder som har
svårigheter. Vi avgav även åtta yttranden under året om

För att vårt arbete ska göra skillnad måste vi kommunicera resultatet av vårt arbete till våra intressenter på
EU-nivå och nationell nivå. Under året har vi ytterligare
förbättrat vårt samarbete med Europaparlamentet och
Europeiska unionens råd som är våra viktigaste samarbetspartner när det gäller att garantera ansvarsutkrävandet i EU. Vi presenterade resultatet av våra revisioner för
fler av deras olika specialiserade utskott och kommittéer
och beaktade de frågor som var angelägna för dem när
vi planerade vårt revisionsarbete. Dessutom genomförde våra ledamöter högnivåbesök i medlemsstaterna för
att stärka partnerskapen med nationella myndigheter,
parlament och revisionsorgan. Under 2015 anordnade vi
två viktiga konferenser, en i Bryssel om energitrygghet
och en i Luxemburg om utvecklingsbiståndet i framtiden
mot bakgrund av de nya mål för hållbar utveckling som
FN har antagit.
Vi genomförde också en stor intern reform för att revisionsrätten lättare ska kunna reagera på ett EU i ständig
förändring. I den här rapporten lyfter vi fram några viktiga förändringar av hur vi sköter våra förbindelser med
intressenterna, våra revisioner och våra resurser. Den
innehåller även viktig information om personalförvaltningen, finanserna och våra insatser under det senaste
året, samt resultatet av våra interna och externa revisioner under året och det senaste förfarandet för beviljande
av ansvarsfrihet.
Jag hoppas att du tycker att rapporten innehåller en
relevant och intressant redogörelse för vad vi gjorde
under 2015 för att fullgöra vårt uppdrag att förbättra EU:s
ekonomiska förvaltning, verka för ansvarsutkrävande och
öppenhet och EU-medborgarnas ekonomiska intressen.

Vítor Manuel da Silva Caldeira
ordförande
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2015 i korthet

Vår verksamhet

Vår förvaltning

••

••

••

••

••

••

Årsrapporter om EU:s budget och Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2014 med framför
allt revisionsförklaringar och granskningsresultat.
52 särskilda årsrapporter som innehåller revisionsrättens uttalanden efter finansiella revisioner
av alla EU:s olika byråer och organ runtom i EU
samt två sammanfattande rapporter.
25 särskilda rapporter om specifika förvaltningsteman och budgetområden, till exempel utsläppshandelssystemet, sysselsättning för ungdomar och
bistånd under finanskrisen.
Åtta yttranden över ny eller uppdaterad EU-lagstiftning och andra beslut med effekter på den
ekonomiska förvaltningen, från förslaget till
förordning om Europeiska fonden för strategiska
investeringar till den ändrade förordningen om
den gemensamma rekonstruktionsnämnden.
Möten seminarier och konferenser med våra intressenter, bland annat två högnivåkonferenser
om ansvarsutkrävandet i EU, den ena om energitrygghet och den andra om utvecklingsbiståndet
i framtiden.

Revisionsrättens byggnader i Luxemburg.

••

••
••

Vi genomförde en intern reform med syftet att effektivisera revisions- och rapporteringsprocesserna
och kunna förvalta våra resurser mer flexibelt.
Vi gjorde stora framsteg med att samordna it-systemen för ledning respektive dokumentation av
revisionsarbetet och fokuserade på att göra revisionsrelaterad information tillgänglig från mobila
enheter.
Vi välkomnade en ny ledamot till revisionsrätten –
Bettina Jakobsen från Danmark.
Vi fortsatte att tillämpa vår jämställdhetspolitik
när det gäller rekrytering och personalförvaltning.

Vår verksamhet

Revisionsarbetet
Våra granskningsrapporter och yttranden är en mycket
viktig del av EU:s ansvarskedja, eftersom de används till
att ställa de ansvariga för förvaltningen av EU:s budget
till svars, särskilt inom det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. De ansvariga är huvudsakligen
Europeiska kommissionen, men även övriga EU-institutioner och EU-organ. Medlemsstaterna spelar också en
viktig roll vid delad förvaltning, till exempel när det gäller
jordbruks- och sammanhållningsutgifter.
Våra tre viktigaste produkter är följande:

••

••

••

Årsrapporter med i första hand resultatet av finansiella revisioner och regelefterlevnadsrevisioner
av Europeiska unionens budget och Europeiska
utvecklingsfonden, men som även behandlar
budgetförvaltning och resultataspekter. Dessutom offentliggörs särskilda årsrapporter om EU:s
byråer, decentraliserade organ och gemensamma
företag separat.
Särskilda rapporter som innehåller resultatet av
utvalda effektivitets- och regelefterlevnadsrevisioner av särskilda utgifts- eller budgetområden
eller budget- eller förvaltningsteman i EU.
Yttranden över ny eller uppdaterad lagstiftning
med effekter på den ekonomiska förvaltningen
och andra granskningsbaserade produkter antingen på begäran av en annan institution eller på vårt
eget initiativ.
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Vi strävar efter att förvalta våra resurser på ett sätt som
garanterar en god balans mellan våra olika aktiviteter
och samtidigt bidrar till att vi uppnår tillförlitliga resultat
och täcker de olika områdena i EU:s budget. Under 2015
lade vi en stor del av våra resurser på att utarbeta de
årliga revisionsförklaringar som vi presenterade i våra
årsrapporter. Arbetet i samband med revisionsförklaringen täcker de två aspekter som vi enligt fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt varje år ska uttala oss
om: räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande
transaktionernas laglighet och korrekthet. När det är
möjligt använder vi oss av andra revisorers arbete – se
avsnittet om revision av EU-organ (s. 14) – samt uttalanden från ledningen i form av årliga verksamhetsrapporter från kommissionens generaldirektörer.
Utöver de revisioner som krävs enligt lagstiftningen
väljer vi ut särskilda utgifts- eller politikområden utifrån
kriterier som risken för oriktigheter eller bristfälliga resultat och förbättringspotential och allmänintresse. Vi väljer
ut dessa ämnen helt självständigt men med hänsyn till
våra intressenters synpunkter. Under 2015 producerade
vi 25 särskilda rapporter som huvudsakligen var resultatet av våra effektivitetsrevisioner. De sammanfattas i den
här rapporten (s. 15–33) utifrån rubrikerna i den fleråriga
budgetramen som är EU:s sjuåriga budget för 2014–2020.
Vi ska även avge yttranden över ny eller uppdaterad
lagstiftning med finansiella effekter. Under 2015 producerade vi åtta yttranden över förslag till nya eller ändrade
regler och förordningar (s. 34) – vi beskriver särskilt vårt
yttrande över Efsi för att belysa både ämnet och effekterna av våra yttranden.
Alla våra granskningsrapporter och yttranden finns på
vår webbplats (eca.europa.eu).
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Vår verksamhet

Granskningsrapporter och yttranden 2013–2015
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Vår verksamhet

Revisionsbesök under 2015
Den allra största delen av revisionsarbetet utfördes
i revisionsrättens lokaler i Luxemburg, men revisorerna
besökte också medlemsstaternas myndigheter, andra
mottagare av EU-medel inom och utanför EU:s gränser –
däribland organisationer som hanterar EU-medel, till
exempel Europeiska investeringsbankens regionala kontor i Kenya och Uganda – och EU:s övriga institutioner,
byråer och organ. Genom besöken inhämtade vi direkta
revisionsbevis hos dem som hanterade, förvaltade, uppbar och betalade ut EU-medel och hos de slutmottagare
som tog emot dem.
Granskningsteamen består i allmänhet av två eller tre
revisorer, och våra revisionsbesök kan vara mellan några
dagar och ett par veckor. Hur ofta vi besöker enskilda
medlemsstater och mottagarländer och hur mycket
granskningsarbete vi utför beror på typen av revision
och eventuellt på den stickprovsgranskning av transaktioner som vi gör vid behov. Antalet revisionsbesök kan
därför variera mellan olika länder och från år till år. Inom
EU görs revisionsbesöken ofta i samarbete med det nationella revisionsorganet i den berörda medlemsstaten.
År 2015 utförde våra revisorer revision på plats under
4 310 dagar – i medlemsstaterna och utanför EU – för att
inhämta revisionsbevis till årsrapporterna och utvalda

granskningsuppgifter (särskilda rapporter). Utöver det
tillbringade de också en hel del tid vid EU:s institutioner
i Bryssel och Luxemburg och vid decentraliserade byråer
och organ runtom i EU. Revisorerna granskade färre
dagar på plats jämfört med 2014. Det återspeglar effektivare arbetsmetoder och ökad användning av teknik, till
exempel säkert utbyte av uppgifter och dokument samt
videokonferenser.

Att upptäcka oegentligheter
Våra revisioner syftar inte till att vi specifikt ska leta efter
oegentligheter, men vi upptäcker ändå ett antal fall där
vi misstänker att oriktig eller bedräglig verksamhet kan
ha ägt rum. Vi samarbetar med Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning (Olaf) i kampen mot bedrägerier
riktade mot EU:s budget. Vi meddelar Olaf varje misstanke om oegentligheter, korruption eller någon annan
olaglig verksamhet som påverkar EU:s ekonomiska
intressen. Dessa fall följs sedan upp av Olaf som beslutar
om en eventuell utredning och vid behov samarbetar med myndigheter i medlemsstaterna. Under 2015
meddelade vi Olaf 27 fall av misstänkta oegentligheter
(16 fall 2014) som vi upptäckte under revisionsarbetet
2014 och 2015 inför revisionsförklaringen och våra övriga
revisionsuppdrag.
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Antal dagar med revision på plats 2015
Italien
Tyskland
Polen
Spanien
Frankrike
Storbritannien
Grekland
Rumänien
Ungern
Portugal
Bulgarien
Nederländerna
Finland
Österrike
Tjeckien
Litauen
Irland
Danmark
Slovakien
Sverige
Slovenien
Malta
Belgien
Cypern
Lettland
Estland
Luxemburg
Schweiz
Algeriet
Azerbajdzjan
Egypten
Uganda
Serbien
Kina
Förenta staterna
Bosnien och Hercegovina
Kuba
Myanmar/Burma
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
Turkiet
Eritrea
Ghana
Tanzania
Norge
Albanien
Haiti
Papua Nya Guinea
Rwanda
Montenegro
Ukraina
Etiopien
Kenya
Demokratiska republiken Kongo
Moldavien

Totalt 4 310
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Vår verksamhet

Årsrapporterna för 2014
Under 2015 gällde de flesta av revisionsrättens finansiella
revisioner och regelefterlevnadsrevisioner genomförandet av EU:s budget för 2014; bland annat stickprovsgranskade vi ungefär 1 200 transaktioner inom alla utgiftsområden. Den årsrapport för 2014 som arbetet mynnade
ut i offentliggjordes den 10 november 2015 och presenterades utförligt för våra intressenter, såsom Europaparlamentet och dess budgetkontrollutskott, Europeiska
unionens råd (ekonomiska och finansiella frågor) och
nationella parlament och regeringar, och för medierna.
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Vi uppdaterade strukturen i årsrapporten för 2014 och
gjorde den så användbar som möjligt för våra läsare.
Kapitlen speglar nu rubrikerna i den fleråriga budgetramen för 2014–2020. Det centrala i årsrapporten var
fortfarande revisionsförklaringen där vi uttalade oss om
hur tillförlitlig årsredovisningen är och om inkomst- och
utgiftstransaktionerna följde gällande regler och bestämmelser. I tillägg till den gjorde vi en särskild bedömning av varje större område i EU:s verksamhet och lämnade mer information om budgetförvaltningen och den
ekonomiska förvaltningen. Vi tog även med information
om resultatet av EU-budgeten och om kommissionens
resultatrapportering, särskilt när det gäller framstegen
i förhållande till målen för Europa 2020-strategin.

Det viktigaste målet med vår årsrapport är att leverera
resultat och slutsatser som hjälper Europaparlamentet,
rådet och medborgarna att bedöma kvaliteten på EU:s
ekonomiska förvaltning. I årsrapporten för 2014 avgav vi
en förklaring om hur EU:s medel hade använts under året
och lyfte fram områden där det fanns störst risk för att
de användes felaktigt. Vi analyserade också varför felen
uppkom och lämnade relevanta och kostnadseffektiva
rekommendationer till förbättringar.

EU hade under 2014
utgifter på

142,5 miljarder
euro
= nästan 300 euro
per medborgare

Revisionsrättens ordförande Vítor Caldeira presenterar årsrapporten
för 2014 för Europaparlamentet.

Vår verksamhet

Huvudbudskapen i årsrapporten
för 2014

Revisionsrätten efterfrågar
en ny strategi för EU:s
investeringar och utgifter
 EU:s räkenskaper för 2014 bedömdes vara
tillförlitliga.
 Inkomsterna 2014 var lagliga och korrekta.
 Betalningarna 2014 innehöll väsentliga fel.

Slutsatser och rekommendationer
 EU:s räkenskaper för 2014 upprättades korrekt
i enlighet med internationella standarder och
gav en rättvisande bild. Vi kunde därför ännu en
gång lämna ett uttalande utan reservation om
deras tillförlitlighet. Däremot lämnade vi ett uttalande med avvikande mening om betalningarnas
korrekthet.
 Den uppskattade felnivån, som mäter graden av
oriktighet, för betalningarna 2014 är 4,4 %, vilket
är nästan densamma som för 2013 (4,5 %), och ligger fortfarande över väsentlighetsgränsen på 2 %.
 Vi konstaterade samma uppskattade felnivå
(4,6 %) inom de områden där förvaltningen delades med medlemsstaterna och för de utgifter som
förvaltades direkt av kommissionen. De högsta
uppskattade felnivåerna konstaterades inom
ekonomisk, social och territoriell sammanhållning
(5,7 %) och inom konkurrenskraft för tillväxt och
sysselsättning (5,6 %). Den lägsta uppskattade
felnivån gällde administrativa utgifter (0,5 %).
 Det finns ett tydligt samband mellan utgiftstyper
och felnivåer. Den felnivå vi uppskattade i kostnadsersättningssystemen (5,5 %), där EU ersätter
stödberättigande kostnader för stödberättigande
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verksamheter på grundval av kostnadsredovisningar från stödmottagarna, är dubbelt så hög
som i stödprogram, där pengar betalas ut när vissa villkor är uppfyllda i stället för som ersättning
för kostnader.
 Korrigerande åtgärder som vidtogs av myndigheter i medlemsstaterna och kommissionen hade
en positiv effekt på den uppskattade felnivån.
Utan dessa åtgärder hade den övergripande
uppskattade felprocenten varit 5,5 %. Kommissionens bedömning av risker och av de korrigerande
åtgärdernas effekt kan bli ännu bättre.
 Om kommissionen, myndigheterna i medlemsstaterna eller oberoende revisorer hade använt sig av
all den information som de hade tillgång till skulle
de ha kunnat förhindra, upptäcka och korrigera
en stor del av felen innan de uppstod.
 De belopp som ska betalas under det innevarande eller kommande år är fortfarande mycket
stora. Det är mycket viktigt att kommissionen
vidtar åtgärder för att komma till rätta med detta
ständiga problem. För några medlemsstater motsvarar de outnyttjade medlen en stor andel av de
totala offentliga utgifterna.
 Tidsperioderna för tioårsstrategin Europa 2020
och EU:s sjuåriga budgetcykler (2007–2013 och
2014–2020) stämmer inte överens. Medlemsstaterna lägger inte tillräcklig vikt vid att uppfylla Europa 2020 i partnerskapsavtalen och programmen.
Dessa båda problem gör det svårare för kommissionen att övervaka och rapportera om resultat
och EU-budgetens bidrag till Europa 2020.
 Den kommande halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 är en avgörande punkt i förvaltningen av EU:s utgifter. Det
är viktigt att kommissionen så snart som möjligt
analyserar de områden där felnivån ständigt
är hög och bedömer möjligheterna att minska
felnivån och samtidigt öka fokus på resultatet av
utgifterna.
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2014 års resultat av transaktionsgranskningen av EU:s utgiftsområden

Utgiftsområde

Slutsats
från revisionen

Granskat belopp och uppskattad felnivå

57,5 md euro

Naturresurser
Ekonomisk, social och
territoriell sammanhållning

3,6 %

55,7 md euro

Konkurrenskraft för
tillväxt och sysselsättning

13,0 md euro

Europa i världen

7,4 md 2,7 %
euro
8,8 md
euro

Administration
0

5,7 %
Innehöll
väsentliga
fel

5,6 %

Innehöll inte
väsentliga fel

0,5 %
20

40

60
md euro

Tabellen är hämtad från 2014 års EU-revisionen i korthet, som finns på vår webbsida eca.europa.eu/en/euauditinbrief-2014

Vår verksamhet

Årsrapporten om Europeiska
utvecklingsfonden för 2014
 Inkomsterna innehöll inte några fel.
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medan felnivån i betalningarna däremot uppskattades
till 3,8 %. Liksom tidigare år fann vi brister i förhandskontrollerna. Fel avseende efterlevnad av reglerna för
upphandling och avsaknad av styrkande handlingar som
underlag för utgifter låg bakom nästan en tredjedel av
den uppskattade felnivån.

 Betalningarna innehöll väsentliga fel.
Europeiska utvecklingsfonden tillhandahåller Europeiska
unionens bistånd för utvecklingssamarbete till länder
i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) och
utomeuropeiska länder och territorier (ULT). EUF finansieras av medlemsstaterna och förvaltas av Europeiska
kommissionen utanför ramen för EU:s allmänna budget
och, när det gäller en del av biståndet, av Europeiska
investeringsbanken.
Vi kom fram till att EUF:s räkenskaper för 2014 var tillförlitliga. Inkomsterna innehöll inte några väsentliga fel,

Vår årsrapport om EUF offentliggörs tillsammans med vår
årsrapport om EU:s budget och finns på vår webbplats
(eca.europa.eu).

EUF:s budget för 2014

= 3,1 miljarder
euro

Vår verksamhet

Särskilda årsrapporter för 2014
Budgetarna för alla EU:s byråer, organ och gemensamma företag uppgick för 2014 till totalt ungefär 4 miljarder euro = ungefär 3 % av EU:s budget för 2014.
EU:s byråer, andra organ och gemensamma företag
fullgör specifika uppgifter för EU:s räkning och är spridda
över hela EU. De är verksamma på många områden, till
exempel säkerhet, skydd, hälsa, forskning, finans, migration och transporter. Alla har en egen uppgift, en egen
styrelse, en egen direktör, egen personal och en egen
budget.
År 2015 producerade vi 52 särskilda årsrapporter om
budgetåret 2014. De behandlade EU:s 41 decentraliserade byråer, genomförandeorgan och andra organ, EU:s
åtta gemensamma forskningsföretag, Europaskolorna,
det gemensamma företaget Galileo under avveckling
och kommunikationsinfrastrukturen Sisnet. Dessutom
offentliggjorde vi två sammanfattningar av resultatet av
våra revisioner på området – en om EU:s byråer och andra organ och en om EU:s gemensamma företag. Dessa
rapporter lades fram för Europaparlamentets talman
och budgetkontrollutskott, rådet (allmänna frågor) och
rådets budgetkommitté.
År 2014 var det första året som en privat revisionsbyrå
gjorde en oberoende revision av räkenskaperna för EU:s
33 decentraliserade byråer och andra organ. För vårt uttalande om de räkenskaperna beaktade vi det revisionsarbetet och de åtgärder som revisionsobjekten hade

Europols huvudkontor i Haag i Nederländerna.
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vidtagit som svar på revisorns iakttagelser. De årliga
räkenskaperna för de återstående byråerna och gemensamma företagen granskades helt av revisionsrätten.
Vi kom fram till att alla byråer och andra organ och
gemensamma företag hade tillförlitliga räkenskaper för
2014. Deras transaktioner var lagliga och korrekta, med
undantag av Artemis (inbyggda datorsystem), Eniac
(nanoelektronik) och Ecsel (elektroniska komponenter
och system). Strategierna för efterhandsrevision vid
Artemis och Eniac gav inte tillräcklig säkerhet vilket ledde
till att vi lämnade uttalanden med reservation för dem
liksom för Ecsel. I allmänhet har organen förbättrat sina
förfaranden ytterligare genom att vidta korrigerande
åtgärder som svar på våra kommentarer från tidigare
år. Våra särskilda årsrapporter finns tillsammans med
sammanfattningarna av resultatet av våra revisioner 2014
av byråer och andra organ och gemensamma företag
tillgängliga på vår webbplats (eca.europa.eu).

52 särskilda
årsrapporter
om EU:s byråer,
andra organ och
gemensamma företag
över hela EU
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Särskilda rapporter 2015

Under 2015 var våra särskilda rapporter inriktade på
teman som rör EU:s övergripande mål att uppnå mervärde och tillväxt och på EU:s svar på globala utmaningar, inbegripet hållbara offentliga finanser, miljön och
klimatförändringarna.

Utöver våra årsrapporter och särskilda årsrapporter
offentliggör vi särskilda rapporter under hela året. De
gäller effektivitets- och regelefterlevnadsrevisioner av
specifika budgetområden eller förvaltningsteman som
vi själva väljer. Vi väljer ut och utformar dessa granskningsuppgifter så att de ska få största möjliga effekt och
så att våra resurser används på bästa sätt. Våra effektivitetsrevisioner täcker ofta flera budgetår, och eftersom de
handlar om komplexa sakfrågor kan de ta mer än ett år
att slutföra.

Korta sammanfattningar av alla de 25 särskilda rapporter
som revisionsrätten producerade 2015 presenteras under
de olika rubrikerna i den fleråriga budgetramen.

De viktigaste etapperna i en utvald effektivitetsrevision eller regelefterlevnadsrevision
De särskilda rapporterna offentliggörs
på 23 officiella språk tillsammans med
revisionsobjektets svar.
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FÄLTARBETE

PLANERING

ANTAGANDE

GENOMGÅNG

UPPRÄTTANDE
AV EN RAPPORT

OFFENTLIGGÖRANDE
Rapporten godkänns av
revisionsavdelningen eller hela
revisionsrättens kollegium.

Fakta och iakttagelser bekräftas av
revisionsobjektet.

De viktigaste granskningsresultaten och slutsatserna presenteras
tydligt och strukturerat. Rekommendationer utarbetas.

Multidisciplinära team samlar in bevis på plats på kommissionens
huvudkontor och i medlemsstater och stödmottagande länder.

Nyttan och genomförbarheten av den föreslagna revisionen fastställs. Revisionens inriktning
och omfattning, revisionsmål, revisionsmetoder och tidsplan fastställs.
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Smart tillväxt för alla
Konkurrenskraft för
tillväxt och sysselsättning
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13 %

Smart tillväxt för alla står för den största andelen av utgifterna från EU-budgeten och omfattar två områden: konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning och ekonomisk,
social och territoriell sammanhållning.
Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning
inbegriper finansiering av transeuropeiska energinät, transportnät och telekommunikationsnät,
utveckling av företag, forskning och innovation,
utbildning, socialpolitik etc. De planerade utgifterna på det
här området för 2014–2020 uppgår till 143 miljarder euro eller
13 % av den totala EU-budgeten för hela programperioden.
Budgeten för 2015 var 15,7 miljarder euro.

Transport på inre vattenvägar i Europa: inga
större förbättringar av godstransportandelen eller farbarheten sedan 2001 (1/2015) – Vi
bedömde om de projekt som har medfinansierats
från EU-budgeten på ett ändamålsenligt sätt har
bidragit till att öka de inre vattenvägarnas andel av
godstransportarbetet och förbättrat farbarheten
och om EU:s strategier för transport på inre vattenvägar var enhetliga och byggde på relevanta och
heltäckande analyser.
Revisionen visade att endast små framsteg hade
gjorts därför att man inte hade lyckats avlägsna
flaskhalsar. De projekt som medfinansierades av EU
hade inte genomförts på ett ändamålsenligt sätt,
samtidigt som transport på inre vattenvägar inte
hade haft någon framgång som ett alternativ till
vägtransport och farbarheten inte hade förbättrats. Medlemsstaterna hade inte brytt sig särskilt
mycket om inre vattenvägar, trots att kommissionen prioriterade dem. Det fanns inte någon
enhetlig övergripande strategi i medlemsstater
som är länkade till varandra via viktiga vattenkorridorer, och EU-strategierna lade inte tillräcklig vikt
vid flodunderhåll och politiska och miljömässiga
överväganden. Medlemsstaterna bör prioritera de
projekt för inre vattenvägar som ger de största och

snabbaste fördelarna och kommissionen bör inrikta sin finansiering på projekt med långt framskridna planer på att avlägsna flaskhalsar.
EU:s projekt för transport på inre vattenvägar fick
1,3 miljarder euro i finansiering under perioden
2007–2013 från det transeuropeiska transportnätet, Europeiska regionala utvecklingsfonden och
Sammanhållningsfonden.
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Tillgodoser EU:s ekonomiska stöd mikroföre
tagares behov på ett tillfredsställande sätt?
(8/2015) – Vi bedömde huruvida mikroföretagares
behov tillgodosågs genom det ekonomiska stödet
från Europeiska socialfonden (ESF) och det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter
(EPMF).
Revisorerna konstaterade att det fanns brister i planeringen och utformningen av ESF:s ekonomiska
stöd och att det inte fanns tillräcklig och tillförlitlig
övervakningsinformation om resultaten. Varken
Europeiska kommissionen eller medlemsstaterna
hade jämförbar information om de administrativa
kostnaderna för varje medlemsstat och för varje
finansieringsmekanism. Dessa problem kan göra
att EU:s ekonomiska stöd till mikroföretagare blir
mindre ändamålsenligt. Medlemsstaterna bör göra
behovsbedömningar när de utformar finansieringsinstrument och utarbetar operativa program
som inkluderar ekonomiskt EU-stöd till mikroföretagare. Kommissionen bör ställa som villkor för
medlemsstaternas användning av ESF-finansieringsinstrument att de ska ha infört ett tillförlitligt
system för riskhantering,
Mikrofinansiering är i regel ekonomiskt stöd på
upp till 25 000 euro och ofta under 10 000 euro.
Den totala efterfrågan på dessa finansieringsnivåer
i EU:s medlemsstater uppskattas till över 12 miljarder euro. Exempel som ges i rapporten är bland
annat 5 000 euro för utbyggnad av en kiosk och
9 500 euro som hjälp för att etablera en lekplats för
barn och starta en klädbutik.

••

Förbättra försörjningstryggheten genom att
utveckla den inre marknaden för energi: mer
behöver göras (16/2015) – Vi försökte avgöra om
genomförandet av politiska åtgärder för den inre
energimarknaden och EU:s bidrag till energiinfrastruktur har främjat energitryggheten på ett
ändamålsenligt sätt.
Energiinfrastrukturen i Europa är i allmänhet ännu
inte utformad för helt integrerade marknader och
ger därför inte någon verklig försörjningstrygghet
i dag. Det finansiella stödet från EU:s budget inom
området för energiinfrastruktur har endast gett ett
begränsat bidrag till den inre energimarknaden
och försörjningstryggheten. Europeiska kommissionen bör identifiera energiinfrastruktur i EU som
inte används aktivt och arbeta med medlemsstaterna för att få bort hindren så att den kan användas för den inre energimarknaden. Kommissionen
bör också försöka hitta nya sätt att göra energin
i en medlemsstat tillgänglig för kunder i en annan
medlemsstat.
Den inre energimarknaden bör tillåta ett fritt
flöde av och handel med gas och el inom hela
EU. I EU-budgeten anslogs 3,7 miljarder euro till
finansiering av energiinfrastruktur mellan 2007
och 2013, och ytterligare ungefär 7,4 miljarder euro
planeras för perioden 2014–2020. Men revisorerna
påpekar att EU:s mål att fullborda den inre energimarknaden senast 2014 inte uppnåddes.
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Smart tillväxt för alla
Ekonomisk, social och
territoriell sammanhållning
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Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning omfattar regionalpolitik som syftar till att
hjälpa de minst utvecklade länderna och regionerna i EU att hämta in de övriga EU-ländernas
försprång, stärka alla regioners konkurrenskraft och utveckla
samarbetet mellan dem.
De planerade sammanhållningsutgifterna för perioden
2014–2020 uppgår till 367 miljarder euro eller 34 % av den
totala EU-budgeten för programperioden. Budgeten för 2015
var 51,1 miljarder euro.

Mer behöver göras för att åtgärda problemen
vid offentlig upphandling inom EU:s sammanhållningsutgifter (10/2015) – Vi granskade om
kommissionen och medlemsstaterna vidtar
lämpliga och ändamålsenliga åtgärder för att lösa
problemet med fel vid offentlig upphandling på
sammanhållningsområdet.
Revisionen visade att det utbredda problemet
med hur offentliga myndigheter i EU upphandlar arbete kvarstår. Även om kommissionen och
medlemsstaterna har börjat vidta åtgärder för att
lösa problemet återstår mycket att göra. Allvarliga fel hade lett till bristande konkurrens och till
att kontrakt tilldelades anbudsgivare som inte
hade lämnat de bästa anbuden. Den systematiska
analysen är mycket begränsad och det finns inte
tillräckligt detaljerade, tillförlitliga och enhetliga
uppgifter om typen och omfattningen av fel. Om
situationen inte har förbättrats i slutet av 2016,
rekommenderar vi att betalningarna 2014–2020 till
de berörda medlemsstaterna ställs in.
Mellan 2007 och 2013 öronmärktes 349 miljarder euro till utgifter inom det regionalpolitiska

området via Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska
socialfonden. En stor del av dessa medel betalas ut
via offentlig upphandling. Fel upptäcktes i omkring 40 % av de projekt där offentlig upphandling granskades i samband med revisionsrättens
årsrapporter för åren 2009 till 2013.
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EU:s anslag till anläggningar för rening av
avloppsvatten från tätbebyggelse i Donaus avrinningsområde: mer måste göras för att hjälpa
medlemsstaterna att uppfylla EU:s politiska mål
när det gäller avloppsvatten (2/2015) – Vi undersökte om Europeiska regionala utvecklingsfondens
och Sammanhållningsfondens anslag till rening
av avloppsvatten var ändamålsenliga och hjälpte
medlemsstaterna att uppnå EU:s politiska mål när
det gäller avloppsvatten.
Revisionen visade att EU:s bidrag har spelat en
central roll och hjälpt Tjeckien, Ungern, Rumänien
och Slovakien att göra framsteg, men alla länderna var sena med att följa reglerna och utnyttja
de tillgängliga EU-anslagen. Deras anläggningar
renade visserligen i allmänhet avloppsvatten på ett
tillfredsställande sätt men ibland förekom brister
i hanteringen av avloppsslam och överbelastningar
på grund av regnöverskott. En tredjedel av anläggningarna var överdimensionerade och kan bli finansiellt ohållbara. Länderna utnyttjade de tillgängliga
EU-medlen långsamt, vilket medför en risk för att
de kan gå förlorade eller skapar ett behov av ytterligare medel från nationella källor. Kommissionen
bör skärpa rapporteringskraven och medlemsstaterna bör införa lagar som garanterar en snabb
anslutning till offentliga avloppsnät. Kommissionen
och medlemsstaterna bör fastställa kriterier för alla
typer av användning av avloppsslam och se till att
föroreningar övervakas noggrant.
Donaus avrinningsområde är det största avrinningsområdet i Europa. EU bidrog med 7,9 miljarder euro till avloppsreningsprojekt i de fyra granskade medlemsstaterna under programperioderna
2000–2006 och 2007–2013.

••

Vattenkvaliteten i Donaus avrinningsområde:
framsteg har gjorts i genomförandet av ramdirektivet för vatten men det återstår fortfarande
en hel del att göra (23/2015) – Vi bedömde om
genomförandet av ramdirektivet för vatten i Tjeckien, Ungern, Rumänien och Slovakien ledde till
bättre vattenkvalitet i Donaus avrinningsområde.
Enligt revisionen har endast begränsade framsteg gjorts sedan 2004. Revisorerna menade att
det främsta skälet till de begränsade framstegen
var att ländernas planer ”saknade ambitioner”.
Revisorerna pekade på att det saknades riktade
åtgärder för vattenförekomster med otillfredsställande vattenkvalitet. Det fanns också brister
i övervakningssystem som resulterade i att det
saknades uppgifter om både typer av och källor till
föroreningar som gjorde att en vattenförekomst
inte uppnådde god status. De fyra medlemsstaterna undantog också ett betydande antal vattenförekomster från viktiga tidsfrister för att uppnå god
kvalitetsstatus utan att ge någon tydlig motivering
till det. Våra rekommendationer handlade om att
förbättra systemen för övervakning och diagnos
av vattenföroreningar, införa striktare kriterier för
inspektioner och överväga avgifter eller skatter för
att avskräcka från utsläpp.
Mellan 2007 och 2013 tillhandahöll Europeiska regionala utvecklingsfonden/Sammanhållningsfonden
6,35 miljarder euro till medlemsstaterna i Donaus
avrinningsområde för rening av avloppsvatten.
Under samma period tillhandahöll Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 6,39 miljarder euro för att kompensera jordbrukare som ingick
åtaganden om att driva ett miljövänligt jordbruk.
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EU:s ungdomsgaranti: Första stegen har tagits men det finns risker med genomförandet
(3/2015) – Vi bedömde om kommissionen gav
lämpligt stöd till medlemsstaterna när de inrättade sina ungdomsgarantisystem och gick igenom
möjliga risker.
Vi identifierade tre risker för att EU:s ungdomsgaranti inte blir framgångsrik: huruvida den totala
finansieringen är tillräcklig, definitionen av ett
”högkvalitativt erbjudande” samt kommissionens
övervakning av och rapportering om resultat.
Kommissionen gav medlemsstaterna tillräckligt
stöd vid rätt tidpunkt när de inrättade ungdomsgarantisystemet. Men den gjorde inte någon
konsekvensbedömning som angav de förväntade
kostnaderna och den förväntade nyttan trots att
det är rutinförfarandet. Trots att kommissionen
hade bett medlemsstaterna att bifoga en kostnadsberäkning när de lämnade in sina genomförandeplaner för ungdomsgarantin saknade några
svar relevant information och inget svar innehöll
de beräknade kostnaderna för de strukturreformer
som krävdes.
Ungdomsgarantisystemet infördes i juni 2013
som en reaktion på den allt svårare situationen
för unga arbetslösa, som har försämrats ytterligare av den ekonomiska och finansiella krisen.
Under 2014–2020 ska systemet delfinansieras med
totalt 12,7 miljarder euro från EU:s budget genom
Europeiska socialfonden (ESF) och ett särskilt
ungdomssysselsättningsinitiativ.

••

Kommissionens stöd till insatsgrupper för
ungdomars sysselsättning: ESF-finansieringen
har omdirigerats men är inte tillräckligt inriktad
på resultat (17/2015) – Vi bedömde om man vid
omdirigeringen av ESF-finansieringen drog nytta
av insatsgruppernas förslag från 2012 om hur man
når snabbare och mer ändamålsenliga resultat för
arbetslösa ungdomar via ESF-finansiering.
Revisionen visade att de insatsgrupper för ungdomars sysselsättning som Europeiska kommissionen
hade inrättat lyckades omdirigera pengar till stöd
för ungdomar men endast kom med begränsade
förslag. Kommissionen gav råd till medlemsstaterna men stödet begränsades av att den tillgängliga
informationen inte var tillräckligt omfattande
och inte av tillräckligt god kvalitet. Initiativet med
insatsgrupper ledde visserligen till att medel
från Europeiska socialfonden omplanerades och
omfördelades, men kommissionens bedömning
av ändringarna av operativa program var främst
inriktad på deras effekt på budgeten. Förväntningarna på sådana initiativ måste hanteras bättre i de
fall då det kan finnas ett glapp mellan det som har
utlovats och det som kommissionen realistiskt kan
leverera.
Europeiska kommissionen inrättade insatsgrupper
för ungdomars sysselsättning 2012, som ett led
i initiativet Bättre möjligheter för unga. Insatsgrupperna förde samman experter från kommissionen
och nationella experter i de åtta medlemsstater
där ungdomsarbetslösheten är störst. Initiativet
omfattade nära 10 miljarder euro av den ESF-finansiering som fortfarande fanns tillgänglig i de
aktuella medlemsstaterna.
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Hållbar tillväxt: naturresurser
Naturresurser
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39 %

De planerade utgifterna för perioden 2014–2020 uppgår till 417 miljarder euro eller nästan 39 % av den totala
EU-budgeten för programperioden. Budgeten för 2015 var
56 miljarder euro.

Tekniskt stöd – hur har det bidragit till jordbruket och landsbygdens utveckling? (4/2015) – Vi
granskade hur anslagen till tekniskt stöd användes inom området jordbruk och landsbygdens
utveckling under programperioden 2007–2013. Vi
undersökte särskilt om finansieringen vid kommissionen och i medlemsstaterna hade varit korrekt,
ändamålsenlig och effektiv.
Vi konstaterade att varken kommissionen eller
medlemsstaterna kunde visa hur väl användningen
av tekniskt stöd inom jordbruks- och landsbygdsutvecklingspolitiken hade bidragit till budget
effektivitet och till målen med den gemensamma
jordbrukspolitiken. Landsbygdsnätverk, som har
till syfte att underlätta samarbete, kunskapsspridning och innovation inom jordbrukssektorn, är en
mycket lämplig kanal för tekniskt stöd. Men i merparten av fallen hade de resurser som var avsedda
för kapacitetsuppbyggnad använts till att förstärka
de administrativa budgetarna. Kommissionen bör
förtydliga hur medlemsstaterna ska tillämpa det
tekniska stödet inom landsbygdsutveckling och
noggrant övervaka genomförandet.

För perioden 2007–2013 planerade medlemsstaterna att använda 1,5 miljarder euro i anslag för
tekniskt stöd från EU-budgeten upp till en övre
gräns på 4 % av de nationella anslagen för landsbygdsutveckling. För programperioden 2014–2020
har det beloppet ökat till cirka 1,9 miljarder euro.
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Är finansiella instrument ett framgångsrikt och
lovande verktyg för landsbygdsutvecklingsområdet? (5/2015) – Vi undersökte om de finansiella
instrument (låne- och garantifonder) som använts
inom landsbygdsutvecklingspolitiken hade utformats och förvaltats väl under programperioden
2007–2013.
Revisionen visade att instrumenten hittills inte hade
varit framgångsrika. Det berodde främst på att de
var överkapitaliserade och inte gav de potentiella
fördelarna i form av revolverande effekter och hävstångseffekter. Det saknades tydliga argument för
att inrätta finansiella instrument för programperioden 2007–2013. Det saknades tillförlitlig kvantifierbar
information för att motivera den typ av finansiella
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instrument som hade inrättats, fastställa efterfrågan
på finansiella instrument för jordbruksområdet och
visa att den mängd kapital som avsattes för fonden
var lämplig. Man bör göra det mer attraktivt för
medlemsstaterna att inrätta finansiella instrument
för landsbygdsutveckling och stimulera efterfrågan
från jordbrukare och andra stödmottagare och fastställa lämpliga normer och mål för hävstångseffekter
och revolverande effekter för perioden 2014–2020.
EU och medlemsstaterna hade investerat omkring
700 miljoner euro i garantifonder och lånefonder
på landsbygdsutvecklingsområdet i slutet av 2013.
För perioden 2014–2020 vill kommissionen att
medlemsstaterna åtar sig att utnyttja dem minst
dubbelt så mycket.

Fokus på en effektivitetsrevision:
Integriteten i och genomförandet av
EU:s utsläppshandelssystem (6/2015)
Europeiska unionens utsläppshandelssystem (EU
ETS) skiljer sig något från andra politikområden och
program som vi granskar genom att det inte tar emot
någon betydande finansiering från EU-budgeten.
Å andra sidan har det stora effekter på genomförandet av politiken i hela EU och på medborgarnas
livskvalitet. EU ETS infördes 2005 och nämns ofta som
referensmodell för en ny klimatpolitik och framväxande utsläppshandelssystem runtom i världen. Därför
skulle man kunna vänta sig att det fanns en bra ram
med marknadsreglering och tillsyn, rättssäkerhet och
system för att hantera grundläggande information.
Genomförandesystemens grundläggande komponenter borde också sitta tillräckligt väl på plats.
I slutet av 2013 började våra revisorer undersöka den
ram som tagits fram för att skydda EU ETS integritet
och för att genomföra systemet vid kommissionen
och i medlemsstaterna under fas II (till och med 2012).
Revisionen föranleddes av risken för att man inte
lyckas skapa en fungerande marknad för att kunna
genomföra EU:s klimatpolitik och av svårigheterna
med att kontrollera en så abstrakt aktivitet (”hur mäter man varm luft?”).

Våra revisorer bedömde huruvida ETS förvaltades på
ett tillfredsställande sätt. De gjorde skrivbordsgranskningar och intervjuer med de anställda som deltog
i förvaltningen av ETS vid Europeiska kommissionen
i Bryssel och åkte dessutom till fem medlemsstater –
Tyskland, Frankrike, Italien, Polen och Storbritannien – för att besöka de behöriga myndigheterna.
De granskade även dokument från två andra länder – Grekland och Spanien – och rådfrågade experter på området. De inhämtade också bevis genom
att granska uppgifter i dokumentationen hos de
nationella behöriga myndigheterna om 150 anläggningar som hade valts ut i dessa sju medlemsstater

Vår verksamhet

och genom att analysera data från EU:s offentliga
transaktionsförteckning. De kunde inte besöka själva
anläggningarna eftersom de inte får pengar från EU
för att genomföra systemet och revisionsrätten inte
har tillträdesrätt.
De bevis som revisorerna inhämtade visade att tillsynen av utsläppsmarknaden är bristfällig och även
samarbetet mellan regleringsmyndigheterna. Som en
illustration till våra specifika iakttagelser konstaterade
revisorerna att den rättsliga definitionen av utsläppsrätter måste förtydligas och att förfarandena för att
öppna ETS-konton i unionsregistret och övervaka
transaktioner var otillräckliga för att kontrollera riskerna för missbruk. Detta var en moment 22-situation
där medlemsstaterna inte kunde övervaka gränsöverskridande transaktioner på ett ändamålsenligt sätt
eftersom de inte hade direkt tillgång till den centrala
databasen, och kommissionen kunde inte heller övervaka dem eftersom den inte hade en rättslig grund
för det. Våra revisorer konstaterade också att systemen för övervakning och rapportering av utsläpp inte
var harmoniserade och innehöll bristfälliga kontroller
och att kommissionens vägledning var otillfredsställande liksom både kommissionens och medlemsstaternas rapportering.
Utifrån våra iakttagelser drog vi slutsaten att ramen
för att skydda marknadsintegriteten inte var tillräckligt
bra och att det fanns stora brister i genomförandet
under den förra fasen och att några av de bristerna
behöver åtgärdas under den innevarande fasen. Trots
de problem vi nämnt ovan framgår det tydligt av vår
rapport att detta innovativa system successivt har förbättrats. Diskussionen om och reformen av ETS, som
pågick när vår rapport offentliggjordes, är inriktade på
systemets ändamålsenlighet och hur man ska hantera
överskottet av utsläppsrätter. Vår revision gällde inte
de frågorna. Men med rapporten visar vi att uppmärksamhet också måste ägnas åt grundläggande frågor
som marknadsintegritet och genomförande, så att EU
kan vara säkert på att detta flaggskepp i EU:s politik
står bättre rustat att leverera resultat när det gäller
utsläppsminskningar och koldioxidsnål teknik.
Vi lämnade en rad praktiska rekommendationer till
både kommissionen och medlemsstaterna som kan
hjälpa dem att förbättra marknadsintegriteten och
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genomförandet av systemet och därmed göra det
till ett skarpare verktyg för att uppnå klimatmålen till
2020 och därefter. Som svar på vår rapport har kommissionen samtyckt till att försöka lösa alla viktiga
kvarstående problem med regleringen och tillsynen
av utsläppsmarknaden för att vid behov förbättra
marknadsintegriteten och försäkrat att många förbättringar redan har gjorts till fas III (2013–2020) och
att de specifikt hänför sig till våra iakttagelser.
Rapporten uppmärksammades mycket i medierna och
presenterades vid en presskonferens för EU-ackrediterade journalister i Bryssel. Medier i EU och hela världen
rapporterade att det krävs bättre tillsyn över EU ETS om
koldioxidmarknaden ska förbättras och bättre skydd
mot marknadsmissbruk, bland annat när det gäller
riskerna för momsbedrägeri som fortfarande är stora.
Som för alla våra särskilda rapporter presenterade
den ledamot vid revisionsrätten som ansvarade för
rapporten, i det här fallet Kevin Cardiff, den för Europaparlamentets budgetkontrollutskott och även för
parlamentets miljöutskott och rådets miljökommitté
och delade med sig av lärdomar som kan vara till nytta
vid kommande beslut om regler och förordningar på
området. Parlamentet och rådet välkomnade våra
iakttagelser och rekommendationer och kommer att
överväga framtida förslag till möjliga förbättringar av
marknadsintegriteten och genomförandet av systemet.

Granskningsteam (från vänster till höger): Stefan Den Engelsen,
Emese Fésűs, Kevin Cardiff och Colm Friel.
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Förvaltas partnerskapsavtalen om fiske väl av
kommissionen? (11/2015) – Vi bedömde huruvida
partnerskapsavtalen om fiske förvaltas väl. Revisorerna bedömde hur avtalen förhandlades fram
och genomfördes, hur kommissionen övervakade
fångster och hur de åtgärder som finansierades
valdes ut och kontrollerades.
Revisorerna konstaterade att trots att avtalen
i allmänhet förvaltades väl var den referensfångstmängd som förhandlades fram ofta högre än de
fångster som hade rapporterats från tidigare perioder, vilket ledde till ett regelmässigt underutnyttjande. Eftersom EU:s ekonomiska bidrag betalades
i sin helhet oavsett vilka fiskemöjligheter som hade
utnyttjats var den faktiska kostnad som betalades
ofta högre än det pris som hade förhandlats fram.
Kommissionen saknade också tillförlitliga, enhetliga och fullständiga uppgifter om de faktiska
fångstmängder som tagits av EU-flottan. Kommissionen bör när den förhandlar om nya avtal beakta
tidigare utnyttjandegrader, koppla betalningar för
tillträdesrättigheter närmare till faktiska fångster
och se till att den nya fångstdatabasen används
fullt ut av flaggmedlemsstater och levererar tillförlitliga fångstdata som kan konsolideras, övervakas
och hållas uppdaterade.
Avtalen ska garantera att det aktuella fisket är
hållbart och tillåter EU-fartyg att endast fiska partnerländernas överskottsresurser. Men revisorerna
var tveksamma till om det så kallade överskottet
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt eftersom det
saknas tillförlitlig information.

••

EU:s prioritering att främja en kunskapsbaserad
landsbygdsekonomi har påverkats av en bristfällig förvaltning av kunskapsöverförings- och
rådgivningsåtgärder (12/2015) – Vi bedömde om
det finns förvaltnings- och kontrollsystem som gör
det möjligt att på ett ändamålsenligt sätt tillhandahålla kunskapsöverföring och rådgivning inom
landsbygdsutveckling.
Revisionen visade att de EU-finansierade programmen för vidareutbildning och rådgivning
i landsbygdsområden kostar för mycket, ofta
överlappar befintliga program och gynnar etablerade utbildningsleverantörer. Revisorerna pekade
på bristfälliga förvaltningsrutiner i medlemsstaterna och otillräcklig övervakning från kommissionen. Medlemsstaterna förlitade sig i alltför stor
utsträckning på leverantörernas förslag, och all
typ av utbildning ansågs vara ”bra” och ge rätt till
offentlig finansiering. Urvalet skedde utan rättvis
och öppen konkurrens vilket ledde till att det var
kända och väletablerade leverantörer som oftast
valdes ut och som mottog största delen av stödet.
Medlemsstaterna bör välja utbildningsinsatser
som motsvarar behov som identifierats genom en
återkommande analys och undvika risken för att
förfarandet blir leverantörsstyrt.
EU stöder utbildnings- och rådgivningsprojekt på
landsbygden genom Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling. Under perioden 2007–
2013 anslogs 1,3 miljarder euro till den verksamheten. Tillsammans med medlemsstaternas medfinansiering uppgick det totala offentliga stödet
till 2,2 miljarder euro. För 2014–2020 kan beloppet
komma att överstiga 4 miljarder euro.
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••

Kostnadseffektivitet i EU:s landsbygdsutvecklingsstöd för icke-produktiva jordbruksinve
steringar (20/2015) – Vi bedömde hur kostnadseffektiva icke-produktiva investeringar är när det
gäller att bidra till Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutvecklings mål om hållbart utnyttjande av jordbruksmark under programperioden
2007–2013.
Revisorernas slutsats var att stödet för icke-produktiva investeringar har bidragit till uppnåendet
av målen, men inte på ett kostnadseffektivt sätt.
Det berodde på att kostnaderna för 75 % av de
projekt som besöktes var orimligt höga. Trots att
många av projekten hade uppenbara kännetecken på lönsamhet finansierades de helt och hållet
med offentliga medel. Revisorerna besökte fyra
medlemsstater som tillsammans stod för 80 % av
EU:s utgifter för icke-produktiva investeringar –
Portugal, Danmark, Förenade kungariket (England)
och Italien (Apulien). Endast fem av de 28 granskade projekten var kostnadseffektiva. Revisorerna
varnar för att problemen eventuellt inte är begränsade till projekturvalet, eftersom de konkreta fall
som identifierades beror på brister i medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem.
Icke-produktiva investeringar är investeringar som
inte genererar någon större avkastning, inkomst eller intäkt, eller på ett väsentligt sätt ökar värdet på
stödmottagarens företag, men som har en positiv
inverkan på miljön.

••

EU:s stöd till infrastruktur på landsbygden har
potential att ge mycket mer valuta för pengarna (25/2015) – Vi undersökte om Europeiska
kommissionen och medlemsstaterna hade fått
valuta för pengarna vid finansieringen av infrastruktur i form av vägar, vattenförsörjnings- och
avloppssystem, skolor och andra inrättningar via
landsbygdsutvecklingsprogram.
Enskilda granskade projekt gav visserligen ett
positivt bidrag till landsbygdsområdena, men vi
konstaterade att medlemsstaterna och kommissionen, som delade på förvaltningen, endast fick
begränsad valuta för pengarna. Det skulle vara
möjligt att uppnå betydligt mer med den tillgängliga finansieringen. Medlemsstaterna motiverade
inte alltid tydligt varför de behövde använda EU:s
landsbygdsutvecklingsstöd och var inriktade på att
undvika dubbelfinansiering i stället för att på ett
ändamålsenligt sätt samordna stödet med andra
medel. Risken för att projekten skulle ha genomförts även utan EU-stöd minskades inte på ett
ändamålsenligt sätt även om vi fann några exempel på god praxis. Sedan 2012 har kommissionen
enligt revisionen använt sig av en mer proaktiv och
samordnad metod. Om den genomförs ordentligt
bör det leda till en bättre ekonomisk förvaltning
under perioden 2014–2020.
Mellan 2007 och 2013 fördelades 13 miljarder euro
i EU-medel till infrastruktur på landsbygden via
landsbygdsutvecklingsprogrammen. Tillsammans
med nationella medel uppgick anslagen till nära
19 miljarder euro.
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Europa i världen
Utrikespolitik

65 miljarder euro

Europa i världen omfattar EU:s yttre förbindelser
(”utrikespolitiken”), inbegripet utvidgningsfrågor, och EU:s utvecklingsbistånd och humanitära
bistånd.
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••

6%

EU har avsatt 6 % av den totala budgeten, eller 65 miljarder euro, till utgifter för dessa mål för programperioden
2014–2020. Budgeten för 2015 var 7,5 miljarder euro. Ytterligare medel kommer från Europeiska utvecklingsfonden, som
inte ingår i EU-budgeten och därför inte heller i den fleråriga
budgetramen.

Europeiska unionens polisuppdrag i Afghani
stan: blandade resultat (7/2015) – Vi bedömde om
Eupol var välplanerat och väl samordnat, om det
hade fått tillräckligt operativt stöd och tillräcklig
operativ ledning, om det bidrog till Afghanistans
nationella poliskårs utveckling och slutligen om
avvecklingen av det förbereddes tillräckligt.
Revisionen visade att Eupol delvis hade uppnått
sitt mål att bidra till att inrätta en bestående och
ändamålsenlig civil poliskår som afghanerna själva
ansvarar för. Utan en utbildad och fullt fungerande
afghansk poliskår och med ett stort antal analfabeter och en utbredd korruption inom det afghanska
polis- och rättsväsendet lyckades Eupol bidra till
en reform av inrikesministeriet och till professionaliseringen av landets polis. Men de fortsatta systematiska bristerna inom landets rätts- och polisväsende äventyrar de resultat som Eupol har uppnått
och även den afghanska polissektorn i allmänhet
när uppdraget avvecklas i slutet av 2016.

Den totala kostnaden för Eupol under perioden
maj 2007 till december 2014 uppgick till nära
400 miljoner euro. Säkerhetsrelaterade kostnader
stod för nästan en tredjedel av det beloppet. Vid
utgången av 2014 hade EU placerat ut 32 uppdrag
inom ramen för den gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken totalt, varav 16 hade avslutats och
upphört och 16 fortfarande pågick.
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••

EU:s stöd till kampen mot tortyr och till avskaffandet av dödsstraff (9/2015) – Vi bedömde hur
ändamålsenligt det europeiska instrumentet för
demokrati och mänskliga rättigheter var när det
gällde att förhindra tortyr, rehabilitera tortyroffer
och avskaffa dödsstraffet.
Revisionen visade att de projekt som får EU-medel
har effekt, men alltför ofta är de dåligt riktade och
har begränsad täckning därför att finansieringen är
alltför utspridd. Finansieringen fördelades i allmänhet väl, men kommissionen tog inte tillräcklig
hänsyn till prioriteringarna för varje partnerland
avseende mänskliga rättigheter. Projekten var
ofta dåligt samordnade med andra EU-insatser,
som utvecklingsstöd och politisk dialog. Projekten
genomfördes i regel av motiverade organisationer
med goda expertkunskaper, men projekturvalet
var inte tillräckligt rigoröst. Rekommendationerna i rapporten avsåg de ekonomiska resursernas
inriktning, bättre samordning med andra EU-insatser, urval och förbättring av projektförslag,
resultatmätning och stödmottagande organisationernas självförsörjning.
Europeiska unionen arbetar via olika diplomatiska
kanaler och ger bidrag till frivilligorganisationer
via det europeiska instrumentet för demokrati och
mänskliga rättigheter. Under perioden 2007–2013
fördelade kommissionen runt 180 bidrag för drygt
100 miljoner euro till projekt som gällde kampen
mot tortyr och dödsstraff.

••

EU:s stöd till timmerproducerande länder inom
handlingsplanen för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med
skog (Flegt) (13/2015) – Vi undersökte om kommissionen förvaltade det stöd som ges inom EU:s
handlingsplan Flegt för att komma till rätta med
olaglig skogsavverkning på ett bra sätt.
Revisionen visade att handlingsplanen var ett
välkommet initiativ men att de samlade resultaten
var magra. Stödet beviljades inte timmerproducerande länder enligt tydliga kriterier, och stödets
effekt försvagades på grund av att så många
länder konkurrerade om det. Det var mycket stor
skillnad på hur långt de berörda länderna hade
kommit. Bidragande faktorer till bristen på framsteg var att det saknades tillräcklig planering från
kommissionens sida och även tydliga finansieringsprioriteringar för stödet till timmerproducerande
länder. Revisionsrätten rekommenderade att
kommissionen fastställer tydliga mål och hur de
ska uppnås. Fyra medlemsstater tillämpar ännu
inte fullt ut EU:s timmerförordning, som infördes
för att förhindra att olagligt avverkat timmer förs in
på EU-marknaden.
300 miljoner euro fördelades till 35 länder mellan
2003 och 2013 inom ramen för handlingsplanen.
Två länder, Indonesien och Ghana, hade kommit
långt i arbetet med att införa ett fullständigt licenssystem för sitt timmer, men i allmänhet har det
gått mycket långsamt och många länder kämpade
för att övervinna hinder för goda styrelseformer.
På de tolv år som har gått sedan kommissionen
införde handlingsplanen har inget partnerland
lyckats uppnå ett helt godkänt licenssystem.
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••

AVS-investeringsanslaget: ger det något mervärde? (14/2015) – Vi bedömde om investeringsanslaget gav ett mervärde till EU:s utvecklingssamarbete med AVS-länderna.
Revisionen visade att investeringsanslaget ger
ett mervärde till EU:s utvecklingssamarbete med
AVS-länderna och ligger i linje med EU:s mål för
politiken. Vid utgången av 2014 utgjorde krediterna 28 % av investeringsanslagets portfölj,
jämfört med 14 % vid utgången av 2010. Den
ökade andelen återspeglar den fortsatta betydelsen av den långsiktiga finansiering som investeringsanslaget erbjuder. Anslaget hade även en
positiv katalysatoreffekt genom att den lockade
ytterligare finansiering. Revisorerna konstaterade
att avtalsskyldigheten att informera de slutliga
stödmottagarna om finansiering från Europeiska
investeringsbanken/investeringsanslaget inte alltid
fullgörs och att tekniskt stöd inte alltid riktas till
små och medelstora företag. Vi lämnade rekommendationer om hur man bör försöka lösa dessa
problem.
AVS-investeringsanslaget infördes 2003, får sitt
kapital från Europeiska utvecklingsfonden och förvaltas av EIB. Investeringsanslaget har godkänt utvecklingsprojekt till ett värde av 5,7 miljarder euro
under de tio senaste åren. Det ger finansiering
på medellång och lång sikt med syftet att uppnå
hållbara positiva ekonomiska, sociala eller miljömässiga verkningar.

••

EU-mekanismen för energiinvesteringar
i AVS-staterna och stöd till förnybar energi i Östafrika (15/2015) – Vi bedömde huruvida kommissionen med framgång använt EU-mekanismen
för energiinvesteringar för att öka tillgången till
förnybar energi för de fattiga i Östafrika.
Revisionen visade att mekanismen hade inneburit
vissa betydande framgångar men fortfarande
behöver övervakas bättre. Kommissionen hade
valt ut några bra projekt bland förslagen men inte
övervakat projekten tillräckligt noga. Projektledarnas rapporter höll ojämn kvalitet och kommissionen försökte inte se till att rapporteringsskyldigheterna efterlevdes. När det var känt att projekten
hade stött på allvarliga problem använde sig
kommissionen inte i tillräcklig utsträckning av
besök på plats och resultatorienterad övervakning
för att komplettera informationen från de projektansvariga. Revisionsrätten lade fram ett antal
rekommendationer som kan bidra till att framtida
projekt väljs ut mer noggrant, övervakas bättre
och blir mer hållbara.
Mellan 2006 och 2013 anslogs 475 miljoner euro till
EU-mekanismen för energiinvesteringar i AVS-staterna från Europeiska utvecklingsfonden, främst till
projekt i Afrika söder om Sahara. Fram till mitten
av 2014 hade totalt 268 miljoner euro beviljats,
varav 106 miljoner euro till projekt i Östafrika, där
tillgången till el var klart sämst i hela regionen.
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••

Genomgång av risker med en resultatinriktad
strategi för EU:s utvecklings- och samarbetsåtgärder (21/2015) – Revisionen genomfördes
mot bakgrund av att intresset när det gäller EU:s
utvecklings- och samarbetspolitik på senare tid har
förskjutits från åtgärderna till resultaten.
Vid vår genomgång identifierade vi nio centrala riskområden: inkonsekvent resultatrelaterad
terminologi eller underlåtenhet att upprätta en
tydlig logisk kedja mellan åtgärder, output, utfall
och effekter, den ökade komplexiteten på grund
av integreringen av övergripande frågor i EU:s
program, bristen på harmonisering mellan utvecklingspartners instrument för att tillhandahålla bistånd, resultatramar och ansvarsstrukturer, brister
i utvärdering och resultatrapportering, avsaknad
av konsoliderade rapporter om och översikter över
de resultat som uppnåtts genom EU:s bistånd,
avsaknad av tillräckliga, relevanta, tillförlitliga och
aktuella uppgifter, fokuseringen på budgetutfall
som mål och förändringar i bakgrunden som påverkar EU:s åtgärder.

29
Vår genomgång visade att kommissionen hade
identifierat dessa riskområden korrekt i en rad
dokument. Trots detta behöver man vidta ytterligare åtgärder för att utnyttja den fulla potentialen
i kommissionens initiativ för att förbättra EU:s
utvecklings- och samarbetsresultat. Mot denna
bakgrund har vi formulerat en rad rekommendationer som kommissionen bör beakta.
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Finansiell och ekonomisk styrning
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EU:s ram för ekonomisk styrning syftar till att
hantera problematiska finansiella och ekonomiska trender, såsom alltför stora underskott i den
offentliga sektorns finanser eller alltför stora
statsskulder, som kan hämma tillväxten och som äventyrar
de offentliga finansernas hållbarhet. Här ingår även inrättandet av EU:s bankunion.

0

Fokus på en effektivitetsrevision:
Ekonomiskt bistånd till länder som har
svårigheter (18/2015)
Revisionsrätten har under de senaste åren fått nya ansvarsområden inom EU:s finansiella och ekonomiska
styrning och har därför byggt upp de interna expertkunskaper som krävs. Det här var den andra rapporten vi offentliggjorde på området efter rapporten om
Europeiska bankmyndigheten 2014.
År 2008 ställdes Europa inför en finanskris som övergick till en statsskuldskris. Statsskuldskrisen var en
konsekvens av flera olika faktorer, bland annat svag
banktillsyn, dålig finanspolitik och de svårigheter som
stora finansinstitut upplevde – och kostnaderna för de
efterföljande räddningsaktionerna som betalades av
allmänheten. Krisen svepte över EU:s medlemsstater i två
vågor och påverkade först länderna utanför euroområdet 2008–2009 och spreds senare även till euroländerna.
Vårt granskningsteam undersökte Europeiska
kommissionens förvaltning av ekonomiskt bistånd
under krisen som tillhandahölls inom systemet för
betalningsbalansstöd (betalningsbalansfaciliteten)
och Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen,
för vilka kommissionen lånade på kapitalmarknaderna med EU-budgeten som säkerhet. I revisionen
ingick det ekonomiska biståndet till Ungern, Lettland,
Rumänien, Irland och Portugal, med betoning på

kommissionens roll i dessa program. Våra revisorer
granskade även kommissionens samarbete med
samarbetspartnerna Europeiska centralbanken (ECB)
i Frankfurt och Internationella valutafonden (IMF)
i Washington. De inhämtade revisionsbevis genom
detaljerade skrivbordsgranskningar och dokument
analyser samt intervjuer med personal vid kommissionen, nationella myndigheter, ECB och IMF. De
granskade inte samarbetspartnerna eller de beslut
som fattades på EU:s politiska nivå.
Våra revisorer konstaterade att kommissionen inte var
förberedd på de första ansökningarna om makroekonomiskt stöd därför att man inte lade märke till
varningssignalerna, vilket är en viktig förklaring till att
förvaltningsprocesserna till en början var så bristfälliga. De identifierade fyra större problemområden som
gäller kommissionens hantering av krisen: de olika
tillvägagångssätt som användes, den begränsade
kvalitetskontrollen, den svaga övervakningen och
den bristande dokumentationen. För att illustrera
dessa brister visade revisorerna på flera exempel på
att länder inte behandlades på samma sätt i en jämförbar situation och att biståndsvillkoren för några
program var mindre strikta, vilket gjorde dem lättare
att uppfylla. De konstaterade även att den kontroll
av viktiga dokument som gjordes av kommissionens
programteam var otillräcklig, att de underliggande
beräkningarna inte kontrollerades utanför teamet, att
expertarbete inte granskades i detalj och att kontrollprocessen inte var väl dokumenterad.
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De fann dock att kommissionen trots att den saknade
erfarenhet lyckades åta sig sitt nya förvaltningsansvar
i samband med förvaltningen av de stödprogram
som fick igång reformer – vilket var en prestation
med tanke på tidspressen. De konstaterade också att
kommissionen i takt med att krisen spreds i allt större
utsträckning mobiliserade intern expertis och tog
kontakt med många olika aktörer i de länder som fick
bistånd. Genom senare reformer infördes också bättre makroekonomisk övervakning. Revisorerna pekade
även på ett antal andra positiva resultat. Till exempel
uppnådde programmen sina mål, de ändrade underskottsmålen uppnåddes oftast, strukturella underskott förbättrades och medlemsstaterna uppfyllde de
flesta villkoren i sina program, även om det skedde
med viss försening. Programmen var framgångsrika
när det gällde att få igång reformer och länderna gick
oftast vidare med de reformer som krävdes i programvillkoren. I fyra av de fem länderna justerades
bytesbalansen snabbare än väntat.

Revisorerna noterade att en del av de konstaterade
bristerna kvarstår och att kommissionen måste förbättra sina förfaranden för förvaltning av ekonomiskt
bistånd. Vi lämnade ett antal rekommendationer
till Europeiska kommissionen som är avsedda att
garantera en mer tillförlitlig förvaltning av ekonomiskt bistånd när medlemsstater med svårigheter ber
om hjälp i framtiden. Rapporten fick stor spridning
i framför allt europeiska medier, men även i Förenta
staterna och Australien. Liksom alla våra särskilda rapporter kommer denna rapport att presenteras av den
ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten, i det här fallet Baudilio Tomé Muguruza, för våra
intressenter vid Europaparlamentet och rådet.

Granskningsteam (från vänster till höger): Didier Lebrun, Ignacio García de Parada, Kristian Sniter, Josef Jindra, Giuseppe Diana,
Baudilio Tomé Muguruza, Adrian Savin, Daniela Hristova, Zacharias Kolias, Marco Fians och Daniel Costa de Magalhães.
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••

EU:s övervakning av kreditvärderingsinstitut –
finns på plats men är ännu inte helt ändamålsenlig (22/2015) – Vi undersökte om Esma har lyckats
etablera sig som kreditvärderingsinstitutens
vakthund i EU. Finanskrisen 2008 ledde till att man
började titta på kreditvärderingsinstituten och
deras effekt på finansmarknaderna. Vid den tiden
var kreditvärderingsinstituten mer eller mindre
oreglerade i Europa. Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten (Esma) inrättades 2011 för
att registrera, övervaka och utöva tillsyn över dem.
Revisorerna kom fram till att Esma har lagt en god
grund, men att reglerna och riktlinjerna inte är
fullständiga och att stora risker kvarstår att hantera i framtiden. De noterar att Esma har lyckats
förkorta den genomsnittliga tiden för registrering
men säger att processen fortfarande är komplex.
Kreditvärderingsmetoderna ska vara rigorösa, systematiska och konsekventa och ska valideras, men
Esma är främst inriktad på hur rigorösa de är. De
nuvarande reglerna i Eurosystemets ramverk för
kreditbedömning garanterar inte att alla Esmaregistrerade kreditvärderingsinstitut har likvärdiga
villkor, vilket skapar en tudelad marknadsstruktur
och försätter små kreditvärderingsinstitut i en
ogynnsam situation.
Revisionsrätten lämnade ett antal rekommendationer till Esma om registreringen, spårbarheten
i riskidentifieringsprocessen, övervakningsrutinerna och Esmas it-system.

••

Tillhandahållandet av tekniskt bistånd till Grekland måste bli mer resultatinriktat (19/2015) – Vi
undersökte om arbetsgruppen för Grekland hade
fullgjort sitt mandat och om det tekniska biståndet på ett ändamålsenligt sätt hade bidragit till
reformprocessen. Arbetsgruppen inrättades av
kommissionen 2011 för att stödja Greklands ekonomiska anpassning med ett brett spektrum av
tekniskt bistånd.
Revisorerna undersökte om den hade fullgjort sitt
mandat och om biståndet på ett ändamålsenligt
sätt hade bidragit till reformen. Bevis inhämtades
från kommissionen, tjänsteleverantörer, grekiska
ministerier och andra berörda aktörer.
Revisionen visade att det tekniska biståndet gavs
till de grekiska myndigheterna i enlighet med
mandatet, men det bidrog inte alltid tillräckligt
till att föra reformerna framåt. Eftersom det var så
bråttom inrättades arbetsgruppen mycket snabbt,
utan att andra alternativ analyserades fullt ut
och utan egen budget. Den hade inte ett samlat,
heltäckande strategidokument för hur det tekniska
biståndet skulle tillhandahållas eller för att välja
mellan prioriteringar.
Tillhandahållandet av bistånd var relevant och
på det hela taget i linje med programkraven, och
arbetsgruppen utarbetade ett flexibelt och varierat system för tillhandahållande. Det fanns dock
brister på projektnivå.

Det grekiska parlamentets byggnad i Aten i Grekland.
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EU-budgeten finansieras i princip genom
inkomster från tre olika typer av egna medel:
medel som baseras på bruttonationalinkomst
(BNI), mervärdesskatt samt traditionella egna
medel, framför allt importtullar och sockeravgifter. EU
uppbär också inkomstskatter från EU-anställda, bidrag från
länder utanför EU till specifika EU-program och böter från
företag som bryter mot EU:s regler och förordningar. EU:s
utgifter ska täckas helt av dess inkomster. För 2015 uppgick
inkomsterna till 141,3 miljarder euro.

0

••

Motverka gemenskapsinternt momsbedrägeri:
det behövs kraftfullare åtgärder (24/2015) – Vid
denna revision försökte vi ta reda på om EU motverkar gemenskapsinternt momsbedrägeri på ett
ändamålsenligt sätt. Varje år förlorar Europeiska
unionen 40–60 miljarder euro av sina momsinkomster på grund av organiserade kriminella gruppers
verksamhet. Eftersom export av varor och tjänster
från en EU-medlemsstat till en annan är momsbefriad kan brottslingar genom bedrägeri undvika
skatter i båda länderna. Resultatet blir att både de
berörda länderna och EU förlorar inkomster.
Vi fann stora brister, vilket visade att systemet inte
är tillräckligt ändamålsenligt. EU har en uppsättning verktyg för att bekämpa gemenskapsinternt
momsbedrägeri, men några måste förbättras
eller tillämpas mer konsekvent. I de flesta besökta
medlemsstaterna kontrolleras inte tull- och skatte
uppgifter mot varandra på ett ändamålsenligt sätt.
Skattemyndigheter delar momsinformation med
varandra, men det finns problem med uppgifternas tillförlitlighet, korrekthet, fullständighet
och aktualitet. Det finns brister i samarbetet och
överlappande behörigheter mellan förvaltnings-,
rätts- och brottsbekämpningsmyndigheter.

Om systemet ska bli bättre måste medlemsstaterna, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen agera.
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Yttranden under 2015
Vi bidrar även till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning genom yttranden över förslag till ny eller ändrad
lagstiftning med finansiella effekter. Dessa yttranden begärs av de övriga EU-institutionerna och används av de
lagstiftande myndigheterna – parlamentet och rådet –
i deras arbete. Vi kan också offentliggöra dokument och
analyser i andra frågor på eget initiativ.
Under 2015 producerade vi åtta yttranden på flera viktiga områden:

••
••
••

••
••
••
••

Yttrande nr 1/2015 över förslaget till ändring av
förordningen om finansiella regler för unionens
allmänna budget.
Yttrande nr 2/2015 över förslaget till ändring
av budgetförordningen för Gemenskapens
växtsortsmyndighet.

••

Yttrande nr 4/2015 över förslaget till förordning om
Europeiska fonden för strategiska investeringar.
Närmare uppgifter finns i rutan nedan.
Yttrande nr 5/2015 över förslaget till ändring av
förordningen om kontoret för harmonisering inom
den inre marknadens budgetkommitté.
Yttrande nr 6/2015 över förslaget till ändring
av budgetförordningen för den gemensamma
rekonstruktionsnämnden.
Yttrande nr 7/2015 över förslaget till ändring av
förordningen om traditionella, momsbaserade
egna medel och BNI-baserade egna medel samt
åtgärder för att möta likviditetsbehov.
Yttrande nr 8/2015 över förslaget till förordning om
ändring av budgetförordningen för elfte Europeiska utvecklingsfonden.

Yttrande nr 3/2015 över ett förslag till budgetförordning för den gemensamma
rekonstruktionsnämnden.

Ett yttrande i fokus – Efsi
Som en reaktion på nedgången i investeringar sedan
2007 lanserade kommissionen i november 2014 en
”investeringsplan för Europa”. Den interventionslogik
som ligger till grund för planen är att Europa har stora
investeringsbehov och ekonomiskt bärkraftiga projekt i behov av finansiering. Utmaningen är att använda sparmedlen och den finansiella likviditeten på ett
produktivt sätt för att stödja hållbara jobb och tillväxt
i Europa. Planen ska inte belasta de nationella offentliga finanserna eller skapa nya skulder. När planen har
genomförts fullt ut förväntar sig kommissionen att
mellan 1 och 1,3 miljoner nya arbetstillfällen skapas
under de närmaste tre åren och att Efsi ska mobilisera
minst 315 miljarder euro i ytterligare (främst långsiktiga) investeringar de kommande tre åren (2015–2017).

Förväntningarna på kommissionens initiativ är höga.
I en strävan att bidra till att initiativet blir framgångsrikt riktade vi i vårt yttrande uppmärksamheten
på frågor om styrningen och den rättsliga ramen,
ansvarighet och extern revision samt finansiella
förpliktelser avseende de offentliga finanserna. Vi
påpekade att instrument som medför att EU samarbetar med den privata sektorn måste ha en tillräcklig
grad av insyn och ansvarsutkrävande när det gäller de
offentliga medlen. Resultaten av instrumenten måste
också mätas mot de avsedda målen för de finansierade verksamheterna. Vi underströk att förslaget inte
var tydligt när det gällde förhållandet mellan kommissionen och Europeiska investeringsbanken. Vårt
yttrande beaktades av lagstiftaren i förordning (EU)
nr 2015/1017 om Efsi.
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Vårt bidrag till ansvarsutkrävandet
i EU genom högnivåevenemang och
högnivåkonferenser
Vi ökade även medvetenheten om vikten av en sund
ekonomisk förvaltning och kontroll av EU-finanserna
genom konferenser i ämnen där vi har identifierat risker
och där vi kan bidra till ansvarsutkrävandet i EU med
hjälp av vår sakkunskap på revisionsområdet. I linje med
vårt strategiska mål att samarbeta med våra partner
i EU-processen för ansvarsutkrävande anordnade vi 2015
två sådana konferenser som vi presenterar nedan.

Revisionsrättens konferens om
energitrygghet
Den 5 maj 2015 anordnade vi en konferens i Bryssel
om energitrygghet som gav intressenter från EU-institutionerna, medlemsstaterna, energibranschen
och den akademiska världen en neutral, oberoende
plattform för en diskussion om de utmaningar som
EU står inför när det gäller energitrygghet.
Vår ordförande Vítor Caldeira öppnade konferensen och kommissionens vice ordförande Maroš
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Under året anordnade vi även seminarier i våra lokaler
med interna och externa experter för att utbyta kunskaper om den senaste utvecklingen av EU-politiken
och få underlag för planeringen av vårt revisionsarbete.
Till exempel anordnade vi i oktober ett seminarium om
framstegen med reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken med deltagare från kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Šefčovič höll ett inledningsanförande. Våra ledamöter
Szabolcs Fazakas och Phil Wynn Owen ledde konferensen med bland annat paneldebatter om två
centrala områden: hinder för fullbordandet av den
inre marknaden för energi och Ukrainas nyckelroll för
energiförsörjningen i Europa som viktig transitväg.
Vi anordnade konferensen därför att EU står inför flera stora inbördes sammanhängande utmaningar på
det här området. De handlar om att utveckla den inre
marknaden för energi för att förbättra den europeiska
ekonomins konkurrenskraft, få bukt med klimatförändringarna och öka energitryggheten.
Revisionsrättens revisionsarbete inriktas också i allt
större utsträckning på energi- och klimatfrågor. Vi
har redan producerat särskilda rapporter i ämnen
som den inre marknaden för energi, tryggad energiförsörjning, energieffektivitet och förnybar energi.
Dessutom planerar vi att producera flera rapporter på
området, bland annat om EU:s stöd till Ukraina, EU:s
utgifter för klimatpolitik samt en översiktlig analys av
energi- och klimatfrågor i EU.
Vi strävar efter att ge ett mervärde till EU:s energistyrning och visade med denna konferens att vi även
försöker verka för en demokratisk debatt om de här
frågorna.

Från vänster till höger: Szabolcs Fazakas, Maroš Šefčovič,
Vítor Caldeira och Phil Wynn Owen.
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Revisionsrättens konferens om
utvecklingsbiståndet i framtiden
Den 20 och den 21 oktober 2015 i Luxemburg var
revisionsrätten – med anledning av Europaåret för utvecklingssamarbete, de nya mål för hållbar utveckling
som världssamfundet hade antagit och Luxemburgs
ordförandeskap i Europeiska unionens råd – värd
för en internationell konferens om EU:s utvecklings
bistånd efter 2015.
Revisionsrättens ledamot Danièle Lamarque var
ordförande för tvådagarskonferensen som inleddes
av vår ordförande Vítor Caldeira tillsammans med
Luxemburgs minister för samarbete och humanitära
insatser, Romain Schneider, för rådsordförandeskapet
räkning, parlamentets utvecklingsutskotts ordförande, Linda McAvan, kommissionsledamoten för
utveckling, Neven Mimica, och FN:s undergeneralsekreterare, Grete Faremo. Slutsatserna från konferensen presenterades av Marc Angel, ordförande för
utskottet för utrikespolitik, EU-frågor och försvarsfrågor i den luxemburgska deputeradekammaren.
EU är världens största biståndsgivare och samarbetar
med många offentliga och privata partner, däribland
internationella organisationer, stiftelser, frivilligorganisationer och stater. Det blir allt viktigare att se till att
biståndet är ändamålsenligt genom att noga tillämpa
kriterierna för tilldelning och utvärdering. Revisionsrätten spelar en viktig roll i det sammanhanget.
FN:s nya mål för hållbar utveckling för 2015–2030
är mer ambitiösa än de tidigare millennieutvecklingsmålen och får berörda parter att tänka och
agera på ett annat sätt. Deltagarna enades om att

utvecklingsbiståndet måste vara förenligt med miljö-,
energi- och migrationspolitiken och övrig politik och
att fler parter måste delta.
Vidare måste biståndsorganen anpassa sig till nya
förutsättningar med en allt större mångfald av
finansieringsmetoder och finansieringsinstrument.
Innovativa finansieringsinstrument bidrar till att öka
hävstångseffekten och anpassar finansieringen mer
till marknadsvillkoren, men de försvårar också finansieringsbesluten och bedömningen av biståndets
mervärde.
Europeiska kommissionen presenterade inriktningen
på en resultatinriktad budget vars syfte är att tydligare visa hur EU-medlen används och vilka resultat som
uppnås. Revisionsrätten kommer att delta i den gemensamma arbetsgrupp som institutionerna inrättat
för detta syfte.
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Förbindelser med intressenter
Europaparlamentet och Europeiska
unionens råd

planeringen av vårt arbetsprogram för 2016. I oktober
2015 kom budgetkontrollutskottet till revisionsrätten för
ett arbetsbesök och fortsatte därmed traditionen att hålla årliga bilaterala möten i våra lokaler i Luxemburg, och
företrädare för revisionsrätten deltog i besök i medlemsstater och mottagarländer som budgetkontrollutskottet
anordnade, bland annat i Grekland och Serbien.

Hur värdefullt vårt bidrag till ansvarsutkrävandet i EU
blir beror till stor del på hur vårt arbete och våra produkter används av våra viktigaste partner i processen för
lagstiftning och ansvarsutkrävande. Våra partner är de
politiska myndigheterna med ansvar för den offentliga
tillsynen över användningen av EU-medel: Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och de nationella parlamenten. I enlighet med vår strategi för 2013–2017 har
vi arbetat särskilt med att förbättra våra arbetsrelationer
med parlamentet och rådet.

Under 2015 deltog våra ledamöter i 29 av budgetkontroll
utskottets sammanträden när det gällde revisionsrättens
årsrapporter och särskilda rapporter. Dessutom presenterade ledamöterna nio särskilda rapporter för berörda
utskott. Vi höll även ett gemensamt sammanträde med
parlamentets jordbruksutskott och miljöutskott för att
diskutera frågor av gemensamt intresse och inledde ett
samarbete med parlamentets forskningsavdelning för
att främja ett effektivare kunskapsutbyte mellan den och
revisionsrättens avdelningar.

Vår ordförande och våra ledamöter har regelbundna kontakter med Europaparlamentets utskott, särskilt budgetkontrollutskottet som är vår viktigaste samarbetspartner.
Under 2015 deltog ordförande Vítor Caldeira i två av budgetkontrollutskottets sammanträden för att presentera
vårt årliga arbetsprogram och våra årsrapporter och i två
av parlamentets plenarsammanträden för att presentera
årsrapporterna och delta i debatten om ansvarsfrihet.
På initiativ av Ville Itälä, revisionsrättens ledamot med
ansvar för kontakter med andra institutioner, presenterade ordförande Vítor Caldeira även vårt arbetsprogram för
2015 för utskottsordförandekonferensen och rådfrågade
dem om vilka som är deras prioriterade områden inför

Vi har också börjat samarbeta närmare med rådet för
att utveckla och förbättra relationerna mellan våra
båda institutioner, och mellan ordförandena. I november träffade Vítor Caldeira Luxemburgs finansminister
Pierre Gramegna, ordförande för rådet (ekonomiska och
finansiella frågor), under Luxemburgs ordförandeskap för
rådet för att diskutera uppföljningen av vår årsrapport
för 2014 under förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Vi presenterade vårt arbetsprogram för 2015 och 15
särskilda rapporter för olika rådsarbetsgrupper. Dessutom presenterade vi de olika kapitlen i vår årsrapport för
rådets budgetkommitté som underlag för förfarandet för
beviljande av ansvarsfrihet.

Årligt möte mellan revisionsrätten och Europaparlamentets budgetkontrollutskott.
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Stärka partnerskapen med nationella
parlament och myndigheter
Under året samarbetade vi nära med våra intressenter
i medlemsstaterna. Vi höll systematiskt de nationella
parlamenten informerade om vårt arbete. Dessutom
presenterade ordföranden och ledamöterna vår årsrapport för de nationella parlamenten och myndigheterna
i merparten av medlemsstaterna. Vi höll även möten
med företrädare för de nationella parlamenten och myndigheterna både i våra lokaler och i medlemsstaterna.
Vi fortsatte med initiativet att anordna högnivåbesök
i medlemsstater som inleddes 2014 med avsikten att
stärka partnerskapen med nationella myndigheter med
ansvar för förvaltning och granskning av EU-medel.
I april 2015 besökte en högnivådelegation från revisionsrätten Polen för att understryka vikten av offentlig
revision och ansvarsutkrävande när det gäller EU-medel,
göra vår institution synligare i det avseendet och inleda
en dialog med berörda polska myndigheter. Delegationen träffade Polens president Bronisław Komorowski,
ordföranden för premiärministerns kansli, båda kamrarna
i parlamentet, statliga och lokala självstyrande organ
och, inte minst viktigt, det polska revisionsorganet.
Diskussionerna handlade mest om ansvarsutkrävande
och offentlig kontroll och man hänvisade till vår översiktliga analys nyligen av EU:s förfaranden för ansvarsutkrävande och offentlig revision. Vid möten med
finans-, infrastruktur-, utvecklings- och jordbruks- och
landsbygdsutvecklingsministerierna fick delegationen
möjlighet att diskutera våra översiktliga analyser, resultaten av våra revisioner på området och bästa praxis. Vår
delegation besökte två EU-finansierade projekt, ett som
förvaltas av offentliga myndigheter och ett av en privat
stödmottagare.
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Högnivåbesöket i Polen kompletterades med besök
i Tjeckien (juni 2015) och Bulgarien (november 2015).
I Tjeckien träffade våra företrädare Tjeckiens president
Miloš Zeman, premiärministern och företrädare för parlamentet. De deltog även i det gemensamma sammanträdet i deputeradekammarens budgetkontrollutskott och
utrikesutskott, där en diskussion hölls om resultaten av
revisioner av den gemensamma jordbrukspolitiken och
sammanhållningspolitiken under den förra programperioden som berörde Tjeckien. Under besöket bidrog de
till den konferens som Tjeckiens revisionsorgan anordnade om e-data och deras betydelse för det framtida
revisionsarbetet. I samband med besöket i Bulgarien
höll vår delegation möten med Bulgariens president
Rosen Plevneliev, premiärminister Boyko Borissov, talman
Tsetska Tsacheva och andra företrädare för parlamentet.
De deltog även i en konferens om den externa revisionens betydelse för en ändamålsenlig förvaltning i den
offentliga sektorn där man uppmärksammade att det var
135 år sedan Bulgariens revisionsorgan inrättades och 20
år sedan det återupprättades.

Från vänster till höger: Revisionsrättens ordförande Vítor Caldeira,
ordföranden för Polens revisionsorgan (NIK) Krzysztof Kwiatkowski
och den polska ledamoten av revisionsrätten Augustyn Kubik.
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Samarbete med andra högre
revisionsorgan
Revisionsrätten samarbetar med andra högre revisionsorgan främst genom

••
••
••

kontaktkommittén för de högre revisionsorganen
i EU:s medlemsstater,
nätverket för högre revisionsorgan i kandidatländer och potentiella kandidatländer till EU,
internationella organisationer för offentliga revisionsorgan, särskilt Internationella organisationen
för högre revisionsorgan (Intosai) och dess europeiska motsvarighet (Eurosai).

Kontaktkommittén för de högre
revisionsorganen i Europeiska unionen
Enligt EU-fördraget ska revisionsrätten och medlemsstaternas nationella revisionsorgan samarbeta i en anda
av förtroende och med bibehållet oberoende. Vi samarbetar aktivt med EU-medlemsstaternas revisionsorgan
inom ramen för kontaktkommittén som håller ett årligt
möte och har flera olika arbetsgrupper och nätverk
som har inrättats för att arbeta med särskilda frågor av
gemensamt intresse.
År 2015 möttes kontaktkommittén i Riga. Diskussionerna
handlade om Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), förebyggande och bekämpning av oriktigheter och oegentligheter och den fleråriga budgetramen
för 2014–2020. Man tog även upp frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen. Kontaktkommittén antog
ett uttalande om arrangemangen för ansvarsutkrävande
och revision vid den gemensamma tillsynsmekanismen
som riktades till nationella parlament, regeringar och
berörda EU-institutioner och EU-organ. Kontaktkommittén antog även förslagen om att göra parallella revisioner
av införandet av den gemensamma tillsynsmekanismen, liksom av strukturfondernas bidrag till Europa

2020-strategin och de underliggande riskerna för att de
offentliga finanserna inte blir hållbara. I november 2015
var revisionsrätten värd för det första mötet i arbetsgruppen om strukturfonderna VII, med målet att enas om
en arbetsplan för en ny multilateral parallell revision där
man skulle bedöma i hur hög grad EU-bidrag bidrar på
ett ändamålsenligt sätt till Europa 2020-strategins genomförande på områdena sysselsättning och utbildning.

Nätverket för högre revisionsorgan
i kandidatländer och potentiella
kandidatländer till EU
Vi samarbetar med revisionsorganen i kandidatländer
och potentiella kandidatländer, framför allt genom ett
nätverk1 liknande kontaktkommittén.
Under 2015 hjälpte vi nätverket att utföra en parallell
effektivitetsrevision av energieffektivitet. En avslutande
workshop för det projektet organiserades i revisionsrättens lokaler i Luxemburg i maj 2015. Revisionsrätten
deltar i förberedelserna av nya projekt som ska inledas
2016 och som gäller både effektivitetsrevision och finansiell revision.
I maj 2015 deltog företrädare för revisionsrätten i ett
evenemang där man uppmärksammade att det var 90
år sedan Albaniens revisionsorgan inrättades. I samband
med det träffade ordförande Vítor Caldeira Albaniens
president Bujar Nishani.
Åtta revisorer från nätverket för högre revisionsorgan
deltog i vårt praktikprogram 2015.
1

I januari 2015 omfattade nätverket sex kandidatländer
(Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island,
Montenegro, Serbien och Turkiet) och ett potentiellt
kandidatland (Bosnien och Hercegovina). Sedan november
2013 har Kosovo* deltagit i nätverket som observatör.

*

Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos
status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds
resolution 1244/99 och med Internationella domstolens
utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

Vår verksamhet

Multilateralt (Intosai–Eurosai) och
bilateralt samarbete
Under 2015 fortsatte vi att aktivt delta i och bidra till
Intosais och Eurosais verksamhet, särskilt i relevanta
arbetsgrupper.
I november utsågs revisionsrätten till vice ordförande
i Intosais kommitté för standarder för yrkesutövningen
från och med Intosaikongressen i slutet av 2016 (Incosai), vilket speglar vår ambition att bidra i ännu större
utsträckning till arbetet med att fastställa standarder för
revision i den offentliga sektorn.
Vi fortsatte vårt aktiva arbete i Eurosais styrelse och
arbetsgrupper. Vi accepterade en begäran från Eurosais
ordförande, Ukrainas revisionsorgan, att ta över värdskapet för det första mötet i arbetsgruppen för revision av
medel som avsätts vid katastrofer.
Revisionsrätten har även varit en aktiv medlem av Eurosais specialgrupp för revision och etik som verkar för
etik och integritet vid såväl högre revisionsorgan som
offentliga organ. Specialgruppens viktigaste mål är att
förbättra och strukturera hanteringen av etikfrågor med
praktiska och användbara verktyg som hjälper de högre
revisionsorganen i det dagliga arbetet.
Vi deltog i den femte gemensamma Eurosai–Arabosai-konferensen, som var inriktad på tillsyn över statliga
räddningspaket, och den andra Young Eurosai-konferensen, som ger unga revisorer möjligheten att diskutera
aktuella frågor.
Vi deltog även i de högre revisionsorganens internationella forum Global World Leadership Forum, där huvudtemat var vilken roll revisorer inom den offentliga sektorn
kommer att spela år 2030.
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Revisionsrätten har goda bilaterala relationer med de
övriga högre revisionsorganen. Bland aktiviteterna 2015
kan nämnas att vår delegation deltog i ett internationellt
seminarium som anordnades av det polska revisionsorganet i Warszawa för revisorer från Georgien, Moldavien
och Ukraina. Delegationen diskuterade med de nationella revisionsorganen från Tjeckien, Estland, Ungern,
Lettland, Litauen och Slovakien om deras erfarenheter
av utveckling och kapacitetsuppbyggnad inför medlem
skapet i EU, och gav utbildning i våra metoder för regel
efterlevnads- och effektivitetsrevision.

Samarbete med högre revisionsorgan genom
internationella sakkunnigbedömningar (peer
review)
Sakkunnigbedömningar (peer review) är en vanligt
förekommande metod för att främja bästa praxis och
kvalitetssäkring. Intosais underkommitté för sakkunnigbedömningar ska se till att vägledningen om de internationella standarderna för högre revisionsorgan (Issai
5600) upprätthålls, uppdateras och är relevant. År 2015
hjälpte vi till mycket med att se över den vägledningen,
som kommer att presenteras för antagande under Incosai 2016.
Vi har också tagit på oss en ledarroll i de internationella
sakkunnigbedömningarna av de nationella revisionsorganen i Lettland, Spanien och Schweiz. Bedömningen av
det lettiska revisionsorganet var mycket allmänt inriktad
och täckte metoder vid finansiell revision, regelefterlevnadsrevision och effektivitetsrevision och stödfunktionernas effektivitet. Bedömningen av det spanska
revisionsorganet, som leds av det portugisiska revisionsorganet, täckte också många aspekter av hur det organet
arbetar. När det gäller det schweiziska revisionsorganet
var revisionsrätten ensam bedömare. Vi bedömde om
deras strategi var relevant samt deras planerings- och
kvalitetskontrollprocesser.

Vår förvaltning

Revisionsrättens kollegium
Revisionsrättens kollegium består av en ledamot per
medlemsstat, med ett sexårigt mandat. Rådet utser ledamöterna efter att ha hört Europaparlamentet och efter
det att medlemsstaterna har nominerat dem. Fördraget
föreskriver att de ska fullgöra sina skyldigheter under
full oavhängighet och i Europeiska unionens allmänna
intresse.
Ledamöterna väljer bland sig ordföranden för en tid
av tre år. Ordförandens och ledamöternas mandat kan
förnyas.
De flesta av ledamöterna placeras i en av de fem avdelningarna, som antar rapporter, yttranden och ståndpunkter och fattar beslut om allmänna strategiska och

Revisionsrättens kollegium den 31 december 2015.
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administrativa frågor. Varje ledamot ansvarar för sina
egna uppgifter, vilka framför allt rör revision. Ledamoten
samordnar granskningsteamen och får stöd av sin kanslipersonal. Rapporterna, yttrandena eller ståndpunkterna
presenteras för avdelningen och/eller hela kollegiet för
antagande och därefter för Europaparlamentet, rådet
och andra berörda intressenter, inklusive medierna. I vissa fall kan rapporten på initiativ av ledamöterna presenteras för myndigheterna i de berörda medlemsstaterna.
Vi har gett en ledamot – Ville Itälä – ansvaret för kontakterna med andra institutioner.
Under 2015 utsåg Europeiska unionens råd Bettina Jakobsen (Danmark) till ny ledamot av revisionsrätten efter
det att hon hade nominerats av Danmark och efter att ha
hört Europaparlamentet. Hennes mandat löper från den
1 september 2015 till den 28 februari 2018, det vill säga
återstoden av mandatet för den tidigare danska ledamoten Henrik Otbo, som avled hastigt i februari 2015.
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Europeiska revisionsrätten: organisationsschema

Ordförande

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Portugal

Avdelning I

Doyen

Skydd och
förvaltning av
naturresurser
Augustyn KUBIK
Polen

Avdelning II

Jan KINŠT
Tjeckien

Kersti KALJULAID
Estland

Rasa BUDBERGYTĖ
Litauen

Nikolaos MILIONIS
Grekland

Bettina JAKOBSEN
Danmark

Ladislav BALKO
Slovakien

Iliana IVANOVA
Bulgarien

George PUFAN
Rumänien

Phil WYNN OWEN
Storbritannien

Oskar HERICS
Österrike

Szabolcs FAZAKAS
Ungern

Hans Gustaf WESSBERG
Sverige

Danièle LAMARQUE
Frankrike

Klaus-Heiner LEHNE
Tyskland

Louis GALEA
Malta

Pietro RUSSO
Italien

Baudilio TOMÉ MUGURUZA Neven MATES
Spanien
Kroatien

Doyen

Strukturpolitik,
transport och
energi
Henri GRETHEN
Luxemburg

Avdelning III

Doyen

Externa åtgärder

Karel PINXTEN
Belgien

Avdelning IV

Doyen

Inkomster,
forskning och
inre politik och
EU-institutioner och
EU-organ
Milan Martin CVIKL
Slovenien

CEADavdelningen

Doyen

Samordning,
utvärdering,
revisionsförklaring
Igors LUDBORŽS
och utveckling
Lettland

Alex BRENNINKMEIJER
Nederländerna

MIR
Ledamot med
ansvar för
kontakter med
andra institutioner
Lazaros S. LAZAROU
Cypern

Kevin CARDIFF
Irland

Ville ITÄLÄ
Finland
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Revisionsrättens strategi 2013–2017:
fortsatta framsteg
Målet med vår femårsstrategi är att göra vårt bidrag till
ansvarsutkrävandet i EU så värdefullt som möjligt. Prioriterade områden i vårt arbete med att uppfylla det målet
presenteras nedan.

Många av initiativen i strategin har redan genomförts.
Vi har ökat antalet produkter, intensifierat och utökat
våra kontakter med intressenterna, påskyndat revisionsarbetet och förbättrat mätningen av vårt eget resultat.
År 2015 beslutade vi att reformera vår organisation.
Genom reformen kommer vi att följa Europaparlamentets rekommendation om revisionsrättens framtida
roll och rekommendationen från den internationella
sakkunnigbedömningen 2014 (peer review) av våra
effektivitetsrevisioner.

Revisionsrättens strategiska prioriteringar 2013–2017

RIKTA IN VÅRA PRODUKTER
PÅ ATT FÖRBÄTTRA EU:S
OFFENTLIGA
ANSVARSUTKRÄVANDE.

SAMARBETA MED VÅRA
PARTNER I EUPROCESSEN
FÖR ANSVARSUTKRÄVANDE.

01
FÖREVISA VÅRA
RESULTAT OCH
FULLGÖRANDET AV
VÅR REDOVISNINGS
SKYLDIGHET.

02
03

05

GARANTERA
FORTSATT
PROFESSIONALISM.

04
UTNYTTJA VÅRA
KUNSKAPER OCH VÅR
KOMPETENS OCH EXPERTIS
PÅ BÄSTA SÄTT.
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MOTIVERING

Revisionsrättens reform
MÅL 1

MÅL 2

EFFEKTIVISERA REVISIONSPROCESSEN
YTTERLIGARE

INFÖRA EN UPPGIFTSBASERAD
ORGANISATION

VARA RÖRLIG
OCH REAGERA
PÅ EN MILJÖ
I SNABB
FÖRÄNDRING

ANVÄNDA
RESURSER
FLEXIBELT TILL
PRIORITERADE
REVISIONER

LEVERERA
PRODUKTERNA
I RÄTT TID

BÄTTRE
INFORMERA OM
VÅR ROLL OCH
VÅRT ARBETE

IMPULS

TIDSPLAN

Utarbetandet av
strategin för
2013–2017

ÅTGÄRDER

2012

– Tio
nyckelåtgärder

Sakkunnigbedömning (peer review)
av de högre
revisionsorganen
i Tyskland, Frankrike
och Sverige

2013

Europaparlamentets
betänkande
om revisionsrättens
framtid

2014

– Samråd
– Revisionsrättens beslut
– Övergripande utformning

Förberedelser
för en
uppgiftsbaserad
organisation

En rörlig
organisation
som reagerar
snabbt

2015

2016

– Utformning
i detalj
– Pilotprojekt
– Genomförande

– Träder i kraft
den 1 januari
2016
– Utbildning och
andra åtgärder
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Vara rörlig och reagera på en miljö
i snabb förändring
Vi har utvecklat nya planeringsprocesser som gör
att vi kan planera arbetet utifrån hela institutionens
prioriteringar och en heltäckande riskgenomgång.
Vi tar nu systematiskt hänsyn till intressenternas synpunkter när vi planerar vårt arbete så att vi är säkra
på att rapporterna blir så relevanta som möjligt. Med
stöd av den ledamot som ansvarar för kontakterna
med andra institutioner samverkar ordföranden och
ledamöterna med EU-intressenterna, bland annat
Europaparlamentets utskott.

Använda resurser flexibelt till prioriterade revisioner
Vi har organiserat personalen i flexibla team kring
uppgifter i stället för i enheter, så att de lättare kan
användas till prioriterade uppgifter. Det betyder att vi
nu avsätter ”rätt person till rätt jobb” och därmed utnyttjar deras kunskaper och potential. Reformen har
också gjort ledningsstrukturen mer resurseffektiv (enligt konceptet Lean management). Enhetscheferna har
blivit förstechefer och delar förvaltningsuppgifterna
under ledning av sin direktör och tillhandahåller kvalitets- och övervakningskompetens. Vi håller också på
att öka vår sakkunskap på olika revisionsområden och
införa kunskapsdelningsverktyg som ska göra våra
kunskapsförvaltningsprocesser ännu bättre.

Leverera produkterna i rätt tid
Vi har effektiviserat våra revisionsförfaranden och förenklat förvaltningen av granskningsuppgifter så att vi kan leverera produkterna i rätt tid.
De senaste åren har vi kontinuerligt förkortat den
genomsnittliga tid det tar att upprätta våra särskilda
rapporter, och genom reformen kommer vi att kunna
förkorta tiden ytterligare. Det är särskilt viktigt i och
med ikraftträdandet av den nya budgetförordningen.

Bättre informera om vår roll och vårt
arbete
Vi har gett årsrapporten en ny utformning som
speglar rubrikerna i den fleråriga budgetramen vilket
gör den mer användbar och läsarvänlig. Årsrapporten innehåller nu flerårig rapportering om de största
utgiftsområdena och om resultat. Vi har även förstärkt funktionerna för kommunikation och kontakter med intressenter och bland annat rekryterat en
talesperson.
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Resultatmätning

Intressenternas bedömning

Sedan 2008 har vi använt oss av centrala resultatindikatorer för att informera ledningen om framsteg som har
gjorts i förhållande till målen, stödja beslutsfattandet och
ge intressenterna information om resultatet. De centrala
resultatindikatorerna speglar våra prioriteringar och visar
våra resultat och fullgörandet av vår redovisningsskyldighet som professionellt revisionsorgan.

Vi har bett våra viktigaste intressenter – Europaparlamentets budgetkontrollutskott och budgetutskott,
rådets budgetkommitté, de viktigaste revisionsobjekten
vid kommissionen och EU-byråerna och ordförandena
vid de högre revisionsorganen i EU – att gradera nyttan
och effekterna av de rapporter som vi offentliggjorde
2015 på en femgradig skala från ”mycket dålig” till ”hög
kvalitet”.

Syftet med indikatorerna är att mäta centrala delar av
kvaliteten på och effekterna av vårt arbete, med särskild
hänsyn till huvudintressenternas ståndpunkter och
resursanvändningens effektivitet och ändamålsenlighet.
Indikatorerna har uppdaterats för den strategiska perioden 2013–2017.

Svaren visar att 90 % av våra viktigaste intressenter anser
att de har nytta av revisionsrättens rapporter i sitt arbete
(94 % 2014) och 92 % att rapporterna ger effekt (91 %
2014).

Intressenternas bedömning

Kvaliteten på och effekterna av vårt arbete
Vi bedömer kvaliteten på och effekterna av våra rapporter utifrån intressenternas bedömning, expertbedömningar och uppföljningen av våra rekommendationer för
att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning. Vi mäter också
vår närvaro i medierna.

Mycket stor
Stor

10 %

Medelstor
Stor

21 %

Mycket stor
Nyttan med rapporterna

45 %

Rapporternas sannolika effekt

2%
6%
0%

24 %

23 %
20 %

45 %
40 %

60 %

24 %
80 %

100 %
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Expertbedömningar
Varje år går oberoende externa experter igenom innehållet i och presentationen av ett urval av revisionsrättens rapporter och bedömer kvaliteten. År 2015
utvärderade bedömarna fyra särskilda rapporter och
årsrapporterna för 2014. De bedömde kvaliteten på olika
aspekter av rapporterna med hjälp av en fyrgradig skala,
från ”mycket dålig” (1) till ”hög kvalitet” (4).
Experternas betyg för 2015 var det bästa under de senaste fyra åren för båda typerna av rapporter där genomsnittet var 3,3.

Externa experters bedömningar av
revisionsrättens rapporter

2012

3,0

2013

3,0

2014

3,1

2015

3,3
0

1

2

3

4
Kvalitetsbedömning

Uppföljning av rekommendationer
Vi bidrar på ett väsentligt sätt till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning genom de rekommendationer som
vi lämnar till kommissionen och andra revisionsobjekt
i våra granskningsrapporter. Vissa rekommendationer
kan genomföras snabbt, medan andra tar längre tid på
grund av att de är komplexa.
Vi övervakar systematiskt i hur stor utsträckning rekommendationerna har genomförts av revisionsobjekten.
I slutet av 2015 hade 73 % av de mer än 600 rekommendationer som utfärdades mellan 2012 och 2015 genomförts. Detta är en ökning jämfört med genomförandegraden på 69 % 2014, som gällde rekommendationer som
utfärdades mellan 2011 och 2014.

Genomförande av revisionsrättens
rekommendationer per år då de lämnades
100 %
80 %
60 %
40 %

91 %

80 %

50 %

50 %

2012

2013

2014

2015

20 %
0%
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Närvaro i medierna

Ämnen som tagits upp i medierna
Indikatorn för vår närvaro i medierna speglar vårt
genomslag i medierna. Den hänger samman med det
strategiska målet att öka medvetenheten om vår institution, våra produkter och våra granskningsresultat och
slutsatser.
Under 2015 hittade vi ungefär 3 400 artiklar i medier
online om våra särskilda rapporter, årsrapporterna och
revisionsrätten i allmänhet. Av dessa behandlade 54 %
våra granskningsrapporter medan resten hänvisade till
vår institution och vårt arbete i allmänhet. År 2015 fick
våra årsrapporter nästan dubbelt så stort genomslag
i medierna som 2014. Däremot fick våra särskilda rapporter mindre uppmärksamhet än 2014, vilket framför allt
beror på det mycket stora intresset från medierna för en
enskild rapport 2015 (EU-finansierad flygplatsinfrastruktur (21/2014) som nämndes i över 800 artiklar).

Effektiv och ändamålsenlig användning av
resurser
Vi bedömer hur effektivt och ändamålsenligt vi använder
våra resurser sett till förmågan att genomföra arbetsprogrammet, genomföra revisioner i rätt tid och garantera
personalens yrkeskompetens.

Särskilda rapporter

Årsrapporter

26 %

28 %

0%

20 %

40 %

Revisionsrätten i allmänhet

46 %
60 %

80 %

100 %

Genomförande av arbetsprogrammet
för 2015
100 %
80 %
60 %

Genomförandet av arbetsprogrammet
Vi planerar våra revisioner och andra uppgifter i vårt
årliga arbetsprogram och övervakar framstegen under
året. År 2015 genomförde vi 88 % av arbetsprogrammet.
Årsrapporterna och de särskilda årsrapporterna producerades som planerat, medan 69 % av de särskilda
rapporterna producerades som planerat, jämfört med
vår mycket ambitiösa planering. De övriga rapporterna – som försenades på grund av behovet av att inhämta
ytterligare bevis eller oväntad komplexitet – slutfördes
i början av 2016. De gäller huvudsakligen nya eller innovativa revisioner som per definition kan ta längre tid att
avsluta. Revisionsrättens reformprojekt, som mäts under
övriga uppgifter, har fortskridit som planerat.

40 %

100 %

100 %

69 %

100 %

88 %

Särskilda
årsrapporter

Andra
uppgifter

Totalt

20 %
0%

Årsrapporter Särskilda
rapporter
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Produktion av särskilda rapporter
För att våra särskilda rapporter ska få effekt måste de
komma i rätt tid. På senare år har vi lyckats förkorta
produktionstiden för våra revisioner, mycket tack vare
initiativ inom ramen för vår strategi för 2013–2017. Under
2015 producerade vi 25 särskilda rapporter på 17 månader i genomsnitt (19 månader 2014); det är första gången
genomsnittet ligger under 18 månader. Vi kommer att
fortsätta att sträva efter att förkorta produktionstiden för
våra särskilda rapporter, särskilt med anledning av den
nya principen i den reviderade budgetförordningen.

Tidsåtgång för särskilda rapporter som
producerades 2013–2015
100 %
80 %

5 % 1 SR

4 % 1 SR

4 % 1 SR

60 %

54 %
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35 %
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60 %
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60 %
40 %
20 %
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10 SRs

Längre tid
än 26
månader
18–26
månader
10–18
månader

15 SRs

0%

Fortbildning

Fortbildningsdagar per revisor och år
I enlighet med Internationella revisorsförbundets (IFAC)
riktlinjer är vårt mål att ge varje revisor i genomsnitt 40
timmar (5 dagar) fortbildning (exklusive språkkurser).
7

Mål
≥ 5 dagar

6
5
dagar

Vi överträffade än en gång fortbildningsmålet för
revisionspersonal, vilket speglar den betydelse som vi
tillmäter personalutveckling. Om språkkurser beaktas
fick revisorerna i genomsnitt 9,4 utbildningsdagar 2015.

Genomsnittligt antal dagar med
fortbildning av annat slag än
språkutbildning per revisor
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Personalresurser

Fördelning av revisionsrättens personal den 31
december 2015

Fördelning av personalen
900

Vi fortsatte 2015 att tillämpa minskningen av personalen
med 1 % per år under en femårsperiod (2013–2017), i enlighet med det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning från december
2013.

800

Rekrytering
Vår personal har mycket skiftande utbildning och
yrkesbakgrund, och kvaliteten på personalens arbete
och engagemang speglas i institutionens output. Vår
rekryteringspolitik följer EU-institutionernas allmänna
principer och anställningsvillkor. Personalstyrkan består
av både fast anställda tjänstemän och personal med
tillfälliga kontrakt. Allmänna uttagningsprov för tjänster
vid revisionsrätten anordnas av Europeiska rekryteringsbyrån (Epso).
Vi rekryterade 63 personer under 2015: 30 tjänstemän, 17
tillfälligt anställda, elva kontraktsanställda, fyra nationella experter och en konsult. Vi erbjöd också 74 personer
med högskoleutbildning praktik under en period på tre
till fem månader. Den 31 december 2015 fanns det bara
15 lediga tjänster på revisionsrätten (1,7 % av det totala
antalet tjänster).

Totalt 882

31

Totalt 872

39

41
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141

133

147
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136
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Det ledde till att antalet tjänster enligt tjänsteförteckningen 2015 minskades från 882 till 872 tjänstemän och
tillfälligt anställda (exklusive ledamöter, kontraktsanställda, nationella experter och praktikanter). Revisionspersonalen uppgick till totalt 562, inbegripet 113 anställda vid
ledamöternas kanslier.

Totalt 891
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Könsfördelning
Andel män och kvinnor på olika ansvarsnivåer
Vi har en jämställdhetspolitik när det gäller personalförvaltning och rekrytering. Vi har lika stor andel män och
kvinnor i vår personalstyrka sedan några år.
Tabellen visar andelarna män och kvinnor på respektive
ansvarsnivå den 31 december 2015. Dessa andelar har
varit stabila de senaste åren.
Vår handlingsplan för jämställdhet syftar till att uppnå
en jämn könsfördelning på alla nivåer. Efter de senaste
rekryteringsomgångarna är 50 % av vår personal på
AD 5–AD 8-nivå kvinnor (en ökning jämfört med 48 %
2014). När de högsta cheferna och mellancheferna byts
ut, förväntas den ökande andelen kvinnor på AD-nivåer bidra till en större andel kvinnor på ledningsnivå
i framtiden.

Assistenter och
sekreterare
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Revisorer och
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Chefernas nationalitet och kön den 31 december 2015
Nationalitet *

Direktörer

Förstechefer

BELGISK
BULGARISK

21

TJECKISK
DANSK

48

30 %

TYSK
ESTNISK

Totalt antal chefer

69

IRLÄNDSK

70 %

GREKISK
SPANSK
FRANSK
KROATISK
ITALIENSK
CYPRIOTISK
LETTISK

Direktörer

11

Förstechefer

LITAUISK
LUXEMBURGSK

58
16 %

UNGERSK
MALTESISK
NEDERLÄNDSK

Totalt antal chefer

69
84 %

ÖSTERRIKISK
POLSK
PORTUGISISK
RUMÄNSK
SLOVENSK
SLOVAKISK
FINSK
SVENSK
BRITTISK

*

Presenteras i protokollsordning.

53

Stöd till revisionen

Åldersprofil
Åldersspann
Åldersprofilen för den personal som var i aktiv tjänst den
31 december 2015 visar att 52 % av vår personal är 44 år
eller yngre.
Av de 69 direktörerna och förstecheferna är 32 (46 %)
55 år eller äldre. Det innebär att de högsta cheferna kommer att bytas ut under de närmaste fem till tio åren i takt
med att de går i pension.

0,3 %
3,0 %

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+

8,0 %

13,7 %

20,3 %
20,9 %
19,6 %

9,6 %
4,1 %
0,6 %
0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

Stödtjänster

anordna en forskarutbildning i ”Revision av offentliga
organisationer och offentlig politik” och en masterutbildning i ”Förvaltning av offentliga organisationer”.

Fortbildning

Vi fortsatte att samarbeta med Europeiska kommissionen, som organiserar språkutbildningen för vår
personal, och med Europeiska förvaltningsskolan, som
hjälpte till med att organisera utbildning i så kallade
mjuka färdigheter och revisionsrättens utbildningsdag
(”ECA training day”). I tillägg till det fortsatte vi att utöka
utbudet av skräddarsydda e-lärandekurser och fortbildning i form av blandat lärande. Vi fortsatte också med vår
framgångsrika serie med presentationer av interna och
externa experter om utvecklingen på revisionsområdet
och andra ämnen som rör våra revisorers arbete. Slutligen införde vi en ram för utmärkelser för erkännande
av prestationer (Performance Recognition Awards) för att
belöna anställda som inte har en chefstjänst för deras
arbete med särskild utbildning utanför institutionen.

Revisorsyrket innebär krav på kontinuerlig fortbildning
för att personalen ska kunna hålla sig ajour med utvecklingen inom yrket och skaffa sig ny kompetens. Vår
specifika revisionsmiljö gör också att personalen behöver
goda språkkunskaper.
Under 2015 genomgick våra anställda i genomsnitt 7,3
dagars fortbildning. Språkkursernas andel av all fortbildning fortsätter att minska. År 2015 utgjorde den 35 % av
den totala fortbildningen, jämfört med 43 % 2014.
Våra viktigaste aktiviteter när det gäller fortbildning
är moderniseringen av vårt utbildningsprogram och
ett ökat samarbete med utbildningsresurser inom och
utanför EU-institutionerna. Vi har inlett ett samarbete
med universitetet i Lorraine (i Nancy i Frankrike) för att
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Översättning

Informationsteknik

Översättning är ett stöd till revisionsverksamheten som
gör att revisionsrätten kan fullgöra sitt uppdrag och
uppfylla sina kommunikationsmål. År 2015 var den totala
mängden översatt text större än någonsin – nästan
200 000 sidor – vilket är nästan 3 % mer än 2014. Ungefär
99 % av översättningarna utfördes i tid.

År 2015 inriktade direktoratet för informationsteknik
sitt arbete på att anpassa våra administrativa informationssystem så att revisionsrättens reform skulle kunna
genomföras framgångsrikt och förbereda för kommande
förändringar på området för kunskapsdelning som ett
stöd till revisionsrättens nya organisationsstruktur.

Vid sidan av det vanliga översättningsarbetet gav våra
översättare språkligt stöd vid 26 granskningsbesök på
plats inom hela EU och tolkade vid interna evenemang
och möten. Dessutom gav de stöd under arbetet med att
utarbeta preliminära iakttagelser och särskilda rapporter,
vilket gjorde dem mer delaktiga i revisionsrättens kärnverksamhet som utgörs av revisionsarbetet.

Vidare har samtliga funktioner införts för verktyget för
revisionsdokumentation, Assyst2, för revisionerna i samband med revisionsförklaringen och effektivitetsrevisionerna och rapporterna om dem, så att man kan ta fram en
fullständig version av verktyget vilket betyder att detta
stora projekt är avslutat. Vårt nya system för ledning av
revisionsarbetet (AMS) började användas och innehåller
mer än 300 planer som har skapats i systemet och 180
granskningsuppgifter som redovisades och övervakades
med hjälp av verktyget.

År 2015 optimerade översättningsdirektoratet sin
struktur genom att samla assistenterna i pooler efter
en översyn av arbetsflödet för översättningen och
i linje med revisionsrättens reform. Ett stort projekt vid
direktoratet – Groupshare – kommer att leda till stora förbättringar genom att man effektiviserar assistentpoolens
arbete ytterligare och uppnår effektivitetsvinster och
mer automatisering samt en harmonisering av de olika
språkteamens arbetsmetoder.

Utifrån den tekniska grunden för rörlighet som lades
under de föregående åren (i och med att det trådlösa
nätverket gjordes tillgängligt överallt i våra lokaler och
all personal fick bärbara datorer) inriktar sig nu direktoratet på global rörlighet, vilket innebär ständig tillgång
till allt innehåll från vilken plats som helst och via vilken
enhet som helst. Projektet för att utveckla en lösning
som garanterar att personalen har tillgång till informationen från vilken enhet som helst kommer att bidra till
revisionsrättens driftskontinuitet och göra arbetet mer
effektivt och ändamålsenligt. All utveckling och alla
leveranser av it-lösningar genomfördes samtidigt som vi
kunde garantera driftssäkerheten och driftskontinuiteten, vilket innebar att tillgången till kritiska system låg på
99,82 %.

55

Stöd till revisionen

Administration och infrastruktur
Direktoratet för ekonomi och stöd har till uppgift att tillhandahålla lämpliga resurser, tjänster och infrastruktur så
att revisionsrätten kan fullgöra sitt uppdrag och uppnå
sina strategiska mål. Det ser också till att de mekanismer
för finansiering, intern kontroll och redovisning som behövs för revisionsrättens hela verksamhet finns tillgängliga. Under 2015 fortsatte direktoratet att fokusera på att
ytterligare öka sin effektivitet och sparsamhet.
Med anledning av den exceptionella situationen efter
terroristattackerna i Paris i november och den efterföljande krissituationen i Belgien förstärkte vi våra säkerhetsåtgärder och köpte den nödvändiga utrustningen genom
offentlig upphandling. Information om vår offentliga
upphandling finns på vår webbplats (eca.europa.eu).

EU:s miljölednings- och
miljörevisionsordning (Emas)
Emas är ett ledningsinstrument som Europeiska kommissionen har utvecklat för företag och organisationer så att
de ska kunna utvärdera, rapportera om och förbättra sin
miljöprestanda.
Vi började utveckla ett miljöledningssystem2 2014 i linje
med principerna i EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas), såsom den beskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning från 20093. Vi har som mål
att bli Emas-certifierade senast i slutet av 2016. År 2015
fortskred Emas-projektet i enlighet med den fastställda
planen.

Byggnader
Revisionsrätten äger för närvarande tre byggnader (”K1”,
”K2” och ”K3”) och hyr små utrymmen för sin central för
återställning av it efter en katastrof tillsammans med ett
mötesrum. Vi hyr även tre kontor i Bryssel och ett kontor
i Strasbourg av Europaparlamentet.
För att se till att vår fastighetspolitik är ändamålsenlig tar
vi hänsyn till tre faktorer: ägande i förhållande till hyra,
livscykelkostnader och samarbete mellan institutionerna.
När vi utvecklar och genomför vår fastighetspolitik strävar vi, liksom inom alla operativa områden,
efter största möjliga öppenhet och fullgörande av
redovisningsskyldighet.

2

Revisionsrättens Emas-projekt inleddes i juli 2013.

3

Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt
deltagande för organisationer i gemenskapens
miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas).
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Finansiell information
Revisionsrätten finansieras genom EU:s allmänna budget.
Vår budget utgör ungefär 0,087 % av EU:s totala utgifter
och 1,51 % av de totala administrativa utgifterna. Den totala genomförandegraden för budgeten 2015 var 98,68 %.

Genomförande av budgeten för 2015

BUDGETÅRET 2015

Slutliga anslag

Åtaganden

Utnyttjande i %
(åtaganden/
anslag)

Avdelning 1: Personer som är knutna till institutionen

Betalningar
(tusen euro)

10 – Ledamöter av institutionen

10 171

10 054

99 %

9 978

12 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

94 517

94 118

99 %

94 072

14 – Övrig personal och externa tjänster

4 651

4 559

98 %

4 502

162 – Tjänsteresor

3 600

3 162

88 %

2 620

161 + 163 + 165 – Övriga utgifter för personer knutna till
institutionen

2 819

2 753

98 %

1 903

115 758

114 646

99 %

113 075

Delsumma avdelning 1

Avdelning 2: Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter
20 – Fastigheter

4 143

4 140

99 %

2 071

210 – Databehandling och telekommunikationer

8 557

8 557

100 %

3 940

212 + 214 + 216 – Inventarier och utgifter i samband med
dessa

1 110

1 081

97 %

768

23 – Löpande administrativa utgifter

421

332

79 %

260

25 – Sammanträden och konferenser

717

634

88 %

467

2 200

1 756

80 %

1 330

17 148

16 500

96 %

8 836

132 906

131 146

98 %

121 911

27 – Information och offentliggörande
Delsumma avdelning 2
Totalt
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Budgeten för 2016
Budgeten för 2016 innebär en ökning med 1,94 % jämfört
med 2015.

Budgeten för 2016

BUDGET

2016

2015

(tusen euro)

(tusen euro)

10 – Ledamöter av institutionen

10 885

10 291

12 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

98 881

97 420

14 – Övrig personal och externa tjänster

4 876

4 301

162 – Tjänsteresor

3 600

3 700

161 + 163 + 165 – Övriga utgifter för personer knutna till
institutionen

2 559

2 669

120 801

118 381

Avdelning 1: Personer som är knutna till institutionen

Delsumma avdelning 1

Avdelning 2: Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter
20 – Fastigheter

2 911

3 080

210 – Databehandling och telekommunikationer

7 347

7 152

212 + 214 + 216 – Inventarier och utgifter i samband med
dessa

882

785

23 – Löpande administrativa utgifter

439

426

25 – Sammanträden och konferenser

706

717

27 – Information och offentliggörande

2 401

2 365

14 686

14 525

135 487

132 906

Delsumma avdelning 2
Totalt
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Revision och redovisningsskyldighet
Beviljande av ansvarsfrihet
Liksom alla andra EU-institutioner är revisionsrätten
föremål för ett förfarande för beviljande av ansvarsfrihet.
I april 2015 beviljade Europaparlamentet vår generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av vår budget
för budgetåret 2013, vilket betyder att våra räkenskaper
för 2013 avslutades och godkändes.
Vi har noggrant analyserat alla frågor som togs upp under förfarandet för ansvarsfrihet med avseende på vårt
revisions- och förvaltningsansvar och vidtagit lämpliga
åtgärder, bland annat vår reform. Vi har rapporterat till
Europaparlamentet om våra uppföljningsåtgärder.

Internrevisionstjänstens arbete övervakas av en revisionskommitté som består av tre ledamöter av revisionsrätten och en extern expert. Kommittén övervakar
regelbundet framstegen med de olika uppgifterna
i internrevisionsprogrammet. Kommittén garanterar även
internrevisionstjänstens oberoende.
Under 2015 producerade internrevisionstjänsten specifika rapporter om strategiska frågor som ändringarna
i vår årsrapport, halvtidsutvärderingen av genomförandet av vår strategi för 2013–2017 och uppföljningen
av genomförandet av sakkunnigbedömningen och
Europaparlamentets rekommendationer. Med hänsyn
till internrevisionstjänstens rekommendationer från 2014
om att förbättra internkontrollen uppdaterade vi också
våra system för informationssäkerhet och formaliserade
den befintliga riskhanteringsramen och riktlinjerna. Internrevisionstjänsten övervakade genomförandet av de
nya riktlinjerna och såg till att dess rekommendationer
beaktades.

Intern och extern revision

Vi rapporterar till parlamentet och rådet varje år om
resultatet av internrevisionen.

Intern revision av revisionsrätten

Extern revision av revisionsrätten

Internrevisionstjänsten ger råd till revisionsrätten i fråga
om riskhantering genom att uttala sig om förvaltningsoch kontrollsystemens kvalitet. Den utfärdar även
rekommendationer för att förbättra genomförandet
av transaktioner och för att främja en sund ekonomisk
förvaltning. Internrevisorn stöder även de externa revisorer som har till uppdrag att bestyrka revisionsrättens
räkenskaper. Slutligen tillhandahåller internrevisionstjänsten information om betydande riskexponering och
styrningsarrangemang.

Vår årsredovisning granskas av en oberoende extern
revisor. Det är viktigt att revisionsrätten tillämpar samma
principer för insyn och redovisningsskyldighet på sig
själv som på revisionsobjekten. Rapporten från den externa revisorn – PricewaterhouseCoopers Sàrl – om våra
räkenskaper för budgetåret 2014 offentliggjordes den 15
september 2015.

Stöd till revisionen

Den externa revisorns uttalanden
– budgetåret 2014
När det gäller årsredovisningen
”Vi anser att årsredovisningen ger en sann och rättvisande bild av Europeiska revisionsrättens finansiella ställning
per den 31 december 2014 och av dess ekonomiska resultat och kassaflöden under det år som slutade vid samma
datum, i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012
om finansiella regler för unionens allmänna budget och
kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012
av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för
de finansiella reglerna för unionens allmänna budget.”
När det gäller användningen av resurser och
kontrollåtgärderna
”Vid den granskning som beskrivs i denna rapport och
på grundval av kriterierna ovan, har det inte kommit fram
några omständigheter som tyder på att

••
••

de resurser som tilldelats revisionsrätten inte har
använts för avsedda ändamål,
kontrollåtgärderna inte ger nödvändiga garantier
för att de finansiella transaktionerna i alla väsentliga avseenden följer gällande regler och förordningar. ”
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Förklaring av den delegerade
utanordnaren
Jag, Europeiska revisionsrättens generalsekreterare, intygar härmed i min egenskap av delegerad utanordnare att

••

uppgifterna i denna rapport är fullständiga och korrekta,

••

jag har uppnått rimlig säkerhet om att
—— de resurser som tilldelats de verksamheter som beskrivs i denna rapport har använts för avsedda ändamål och i enlighet med principerna för en sund ekonomisk
förvaltning,
—— de kontrollförfaranden som införts ger nödvändiga garantier när det gäller lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna
och garanterar att påståenden eller misstankar om oegentligheter behandlas på
ett lämpligt sätt,
—— kostnaderna för och nyttan med kontrollerna är tillfredsställande.

Denna säkerhet grundar sig på min bedömning och på den information som jag förfogar över,
till exempel de vidaredelegerade utanordnarnas rapporter och förklaringar och internrevisorns
och den externa revisorns rapporter för tidigare budgetår.
Jag intygar att jag inte känner till någonting som inte har nämnts i rapporten och som skulle
kunna skada institutionens intressen.

Luxemburg den 25 februari 2016

Eduardo Ruiz García
Generalsekreterare
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HUR HITTAR MAN EU:s PUBLIKATIONER?
Gratispublikationer
•

Ett enskilt exemplar
genom EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

•

Flera exemplar/affischer/kartor
hos Europeiska unionens representationer (http://ec.europa.eu/represent_sv.htm),
hos delegationer i länder utanför EU (http://eeas.europa.eu/delegations/index_sv.htm),
genom att kontakta nätverket Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_sv.htm)
eller ringa 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratis inom hela EU) (*).
(*) Varken informationen eller samtalen kostar i regel något (men vissa operatörer, telefonkiosker och hotell kan ta betalt för samtalen).

Avgiftsbelagda publikationer
•

Genom EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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