Uttalande riktat till Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska
kommissionen och EU-medlemsstaternas parlament och regeringar
Konsekvenser av den europeiska planeringsterminen och den senaste tidens
utveckling av EU:s ekonomiska styrning för de högre revisionsorganen i
Europeiska unionens medlemsstater och Europeiska revisionsrätten

1. Kontaktkommittén för ordförandena för EU-medlemsstaternas högre revisionsorgan och
Europeiska revisionsrätten (revisionsrätten) sammanträdde i Luxemburg den 13 och 14
oktober 2011. En del av sammanträdet ägnades åt att diskutera vilka konsekvenser den
europeiska planeringsterminen och den senaste tidens utveckling av EU:s ekonomiska
styrning har för EU:s högre revisionsorgan och revisionsrätten, bland annat regleringen och
övervakningen av finansiella system och finansinstitut, statligt stöd till finanssektorn och
revision av mekanismerna för att hantera eurokrisen.
2. Kontaktkommittén konstaterar att den globala finanskrisen och ekonomiska krisen har
visat att det finns ett nära samband mellan EU:s ekonomier – såväl inom som utanför
euroområdet – och gemensamma intressen och prioriteringar som sträcker sig över
nationsgränserna. Reaktionerna på EU-nivå har innefattat en mängd olika åtgärder, bland
annat insatser för att stimulera ekonomisk återhämtning och tillväxt, nya mekanismer för att
främja samordning av finanspolitiken och den ekonomiska politiken, ny lagstiftning om
ekonomisk styrning, förändrad övervakning av finanssektorn och ekonomiskt stöd till de
medlemsstater som behöver det.
Lämplig offentlig revision av offentliga medel
3. Kontaktkommittén betonar att de nya mekanismer och instrument som inrättats på
nationell nivå, EU-nivå och mellanstatlig nivå (framför allt i euroländerna) kan få avsevärda
följder för användningen av offentliga medel, bland annat en ökad risk för brister i
redovisningsskyldigheten och den offentliga revisionen.
4. Kontaktkommittén anser att följande principer (som bidrar till att främja en god styrning och
skydd av tillgångar) bör följas när det handlar om offentliga medel:
•
•
•

Tillräcklig insyn, i form av tillförlitliga uppgifter i rätt tid (bland annat nationell statistik)
om den faktiska eller planerade användningen av offentliga medel, och de risker som
de är utsatta för.
Lämplig redovisningsskyldighet, bland annat genom offentlig granskning av
insatser och möjlighet att utkräva ansvar av beslutsfattare och av dem som förvaltar
processerna.
Fullgod offentlig revision som ska ge säkerhet och information om användningen av
offentliga medel och de risker som de är utsatta för, vilket också skulle bidra till att
garantera insyn och utgöra en grund för redovisningsskyldigheten.

5. Kontaktkommittén betonar att viktigt det är att se till att den offentliga revisionen reagerar
på ett ändamålsenligt sätt på finanskrisen och den ekonomiska krisen och deras
efterdyningar. De nya mekanismerna och instrumenten har skapat nya ansvarsområden,
möjligheter och utmaningar för EU:s högre revisionsorgan och för revisionsrätten. Dessa
institutioner kommer att överväga – så långt det är möjligt och inom ramen för sina
respektive mandat – hur de ska anpassa sitt revisionsarbete till den nya kontexten. I vissa
fall har denna process redan kommit igång genom att nya och uppdaterade
granskningsuppgifter har införts.
6. Kontaktkommittén noterar att de högre revisionsorganen inom euroområdet har efterlyst
lämpliga mekanismer för en offentlig extern revision av den europeiska
stabilitetsmekanismen (ESM) i enlighet med internationella revisionsstandarder.
Kontaktkommittén har antagit en särskild resolution i denna fråga.
Utökat samarbete mellan EU:s högre revisionsorgan och revisionsrätten
7. Kontaktkommittén betonar hur viktigt och värdefullt det är att lära sig av varandras
erfarenheter. Det allt större ömsesidiga beroendet mellan EU:s ekonomier ökar det värde
som kan uppnås med ett gemensamt perspektiv och ett nära samarbete. Samarbetet kan
gälla att
•
•
•
•

utbyta lärdomar som dragits av den senaste tidens granskningsresultat och deras
effekt, som ett sätt att samla på sig och utbyta kunskap,
identifiera och sprida aktuell bästa praxis vid granskningen av nya (och befintliga)
arrangemang,
identifiera brister i den offentliga revisionen och potentialen för nya
granskningsuppgifter och nya partnerskap, och idéer om hur dessa bäst kan
hanteras,
överväga att utveckla särskilda revisionsmetoder och revisionstekniker som de
nationella revisionsorganen kan använda samt verktyg och vägledning för
genomförandet av dem.

8. Kontaktkommittén kommer att utveckla dessa åtgärder inom sina befintliga nätverk som
omfattar revisionen av Europa 2020-strategin och finanspolitiken och via parallella eller
samordnade revisioner och med hjälp av andra samarbetsaktiviteter som fastställs för
detta syfte.

Luxemburg den 14 oktober 2011
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