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Luxemburg den 18 oktober 2016

Europeiska kommissionen måste stärka sin förvaltning
ytterligare, säger EU:s revisorer
Europeiska kommissionen måste stärka sin förvaltning ytterligare i hela institutionen för att åtgärda centrala
risker, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Revisorerna uppger att kommissionen på senare
tid genom organisatoriska reformer har börjat ta itu med vissa av riskerna med en ”silokultur”, men att den
avviker från eller inte helt följer internationell bästa praxis på flera områden.
Revisorerna granskade kommissionens styrformer, med tonvikt på revision, ekonomisk förvaltning och kontroll,
för att ta reda på om de överensstämmer med bästa praxis och om de tillgodoser institutionens behov. Efter
Santer-kommissionens avgång 2000 antog kommissionen vitboken Reformen av kommissionen, som syftade till
att modernisera kommissionens förvaltning. Men bästa praxis har fortsatt att utvecklas sedan dess. En del
åtgärder har vidtagits men vi konstaterar att kommissionen på flera områden avviker från eller inte helt följer
bästa praxis för internationella och offentliga organ.
”Att få förvaltningen på rätt köl är något som prioriteras i den offentliga och privata sektorn”, sade Lazaros S.
Lazarou, den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Kommissionens nuvarande förvaltning
är funktionell, men behöver moderniseras. Kommissionen ska vara en förebild i fråga om förvaltning och stå i
främsta ledet när det gäller att utveckla bästa praxis.”
Genom organisatoriska reformer på senare tid har man börjat åtgärda en del av riskerna med en ”silokultur”,
säger revisorerna, men kommissionen måste ytterligare stärka sin förvaltning i hela institutionen.
Revisorerna påpekar att kommissionens egen internrevision är inriktad på internkontroll, men det är de enskilda
direktoraten och enheterna som ansvarar för att övervaka de utgifter som verkställs utanför kommissionen. Det
begränsar den information som revisionskommittén har tillgång till. Den roll som tilldelats kommittén för
revisionsuppföljning och dess sammansättning är mer begränsad än för revisionskommittéer vid liknande
internationella organ.
Revisorerna är medvetna om att kommissionen nyligen har börjat komplettera räkenskaperna med ickefinansiell information. Men den tillhandahåller fortfarande mindre icke-finansiell information vid sidan av
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räkenskaperna än vad jämförbara organisationer gör.
Revisorerna rekommenderar kommissionen att göra följande:
•

När den beslutar att inte följa bästa praxis, förklara sina skäl till detta.

•

Uppmana tjänsten för internrevision att utföra mer granskningsarbete när det gäller förvaltningsfrågor på
hög nivå.

•

Slutföra anpassningen av ramen för intern kontroll till principerna för en god förvaltning.

•

Tidigarelägga offentliggörandet av årsredovisningen.

•

Sammanställa information som redan finns tillgänglig i en enda redovisningsrapport (eller serie
rapporter) och lägga fram den för revision i tid.

•

Offentliggöra en årlig uppskattning av felnivån som grundas på en konsekvent metod.

•

Regelbundet uppdatera och offentliggöra sina styrformer.

•

Göra kommittén för revisionsuppföljning till en revisionskommitté med en majoritet av oberoende,
externa ledamöter och utöka dess mandat.

Särskild rapport nr 27/2016: Europeiska kommissionens förvaltning – bästa praxis? finns på 23 EU-språk.
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