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Revisionsrättens policy och
principer för kommunikation
Europeiska revisionsrätten är Europeiska unionens oberoende externa revisionsorgan som inrättats
genom EU-fördraget. Revisionsrätten spelar en mycket viktig roll när det gäller att se till att det
finns en faktisk redovisningsskyldighet gentemot EU-medborgarna för de offentliga medel som
används för att uppnå EU:s mål genom att den
•

identifierar risker som rör EU-medborgarnas ekonomiska intressen,

•

avger oberoende revisionsförklaringar om EU:s ekonomiska förvaltning,

•

ger råd till politiska beslutsfattare om hur EU:s offentliga medel kan användas bättre.

Revisionsrätten ger ett mervärde genom att den offentliggör granskningsrapporter och yttranden.
Dessa bidrar till en offentlig tillsyn av hur EU-budgeten genomförs och också till ett välgrundat
beslutsfattande i frågor som rör EU:s förvaltningsmetoder, politik och programutformning samt
tilldelning av EU-medel.
Kommunikationspolicy
När revisionsrätten förmedlar sina granskningsresultat och rekommendationer bidrar den till att göra
allmänheten medveten om EU:s ekonomiska förvaltning och frågor som rör redovisningsskyldighet
och om betydelsen av att EU-medlen används på ett sparsamt, effektivt och ändamålsenligt sätt och i
enlighet med reglerna. Revisionsrättens publikationer bidrar till att skydda unionsmedborgarnas
ekonomiska intressen genom den insyn de ger. I slutändan är syftet att stärka förtroendet för att EU
och dess institutioner fungerar väl.
Värdet av revisionsrättens bidrag till EU:s redovisningsskyldighet hänger i stor utsträckning på hur
dess arbete och produkter används av institutionens viktigaste partner i processen för
redovisningsskyldighet, till exempel följande:
•

Politiska myndigheter som ansvarar för den offentliga tillsynen av hur EU-medlen används:
Europaparlamentet, EU:s råd och nationella parlament.
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•

Revisionsobjekten som ansvarar för att förvalta och ta emot EU-medel: Europeiska
kommissionen, övriga EU-institutioner, EU-byråer och decentraliserade organ och nationella
myndigheter.

•

Andra revisorer som granskar EU-medel, bland annat medlemsstaternas högre revisionsorgan.

Kommunikationsprinciper
•

I sin egenskap av extern revisor följer Europeiska revisionsrätten principerna om öppenhet och
insyn och lämnar lättåtkomlig information vid lämplig tidpunkt om sin roll, sitt arbete och sina
resultat.

•

Revisionsrättens publikationer bidrar till att garantera att resultatet av dess arbete blir känt och
förstås och till att visa hur revisionsrätten uppfyller målet att bidra till en bättre ekonomisk
förvaltning.

•

För att skydda det yrkesmässiga förhållandet mellan revisorer och revisionsobjekt och i enlighet
med internationella revisionsstandarder och rättsliga bestämmelser är det endast de uppgifter
som finns i revisionsrättens offentliggjorda rapporter som är offentliga. Vid behov lämnar
revisionsrätten information om kontext och bakgrund för att läsarna bättre ska förstå
granskningsresultaten.

•

Revisionsrätten håller presskonferenser om årsrapporten och ibland om särskilda rapporter,
yttranden och andra frågor. Pressmeddelanden utarbetas om alla rapporter som revisionsrätten
offentliggör och om särskilda frågor av intresse. De finns på http://eca.europa.eu.
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•

Ordföranden företräder revisionsrätten och för dess talan i frågor som gäller institutionens
policy, syfte och värderingar och även årsrapporterna. Ordföranden och ledamöterna får stöd i
denna roll av revisionsrättens talesperson. När det gäller särskilda rapporter eller specifika
ämnen är det den föredragande ledamoten eller dennes ombud som för revisionsrättens talan.

•

Revisionsrätten kommunicerar online och via granskningsrapporter och andra publikationer,
evenemang och press och medier. Alla granskningsrapporter och yttranden finns tillgängliga på
alla officiella EU-språk på revisionsrättens webbplats http://eca.europa.eu och via EU Bookshop.
Revisionsrättens webbplats är den viktigaste plattformen för informationsspridning.

