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EU-revisorerne ønsker et klart og formelt revisionsmandat over for 
Den Europæiske Monetære Fond 

Ifølge en udtalelse, som Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag, bør dens rolle som ekstern revisor for 
den foreslåede Europæiske Monetære Fond (EMF) defineres klarere. Revisorerne foreslår også, at Europa-
Parlamentet i forbindelse med sin kontrol af fonden tager deres arbejde i betragtning. 

Europa-Kommissionen har foreslået at oprette EMF som erstatning for den eksisterende europæiske 
stabilitetsmekanisme, som yder finansiel bistand til eurolande med alvorlige finansielle problemer. Fordi den 
europæiske stabilitetsmekanisme får sin kapital i henhold til en aftale mellem dens medlemsstater, ligger den 
uden for EU-budgettet.  

I udtalelsen glæder revisorerne sig over Kommissionens forslag, men understreger, at det bør fastlægge en solid 
ansvarlighedsramme med parlamentarisk kontrol af den nye fond baseret på en ekstern revisionserklæring fra 
Revisionsretten. Med henblik på at styrke ansvarlighed og offentlig kontrol opfordrer revisorerne til, at der 
indføres en klar og formel procedure for anvendelse af revisionsberetninger i dechargeproceduren. I sin 
nuværende form indebærer Kommissionens forslag, at Revisionsretten, private revisorer og fondens eget 
revisionsråd skal foretage revision vedrørende finansiel korrekthed, regeloverholdelse og risikostyring i EMF.  

"Vi glæder os over hensigten med Kommissionens forslag, som er at integrere ESM i EU's retlige ramme," siger 
Alex Brenninkmeijer, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for udtalelsen. 
"Flerdobbelte revisionsmandater bør generelt undgås for at reducere risikoen for modstridende erklæringer, 
parallelle aktiviteter og overlapninger." 

For at undgå dyrt dobbeltarbejde mener revisorerne, at deres rolle som EMF's eksterne revisor bør angives 
udtrykkeligt i lovgivningen, så det gøres klart, at input fra private revisionsfirmaer og andre revisorer skal 
komplementere deres. Manglende klarhed på dette punkt kan føre til antagelser om, at udpegelse af andre 
revisorer udelukker Revisionsretten fra at udøve sit mandat som ekstern revisor.  

Revisorerne identificerer også en række centrale udfordringer for revisions- og ansvarlighedsrammen i den 
eksisterende europæiske stabilitetsmekanisme. De mener, at medlemmerne af dens revisionsråd har en for kort 
embedsperiode, og at revisionsrådets rapportering om sine revisionsresultater er meget begrænset. Endvidere 
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foretages der kun i beskedent omfang forvaltningsrevision og evalueringsarbejde vedrørende den europæiske 
stabilitetsmekanisme. 

Bemærkninger til redaktører 

EU's ledere har på politisk plan indikeret, at den foreslåede reform skal finde sted i to trin. Inden udgangen af 
2018 vil de vigtigste elementer i en styrket europæisk stabilitetsmekanisme (ESM) blive forberedt, herunder 
eventuelle yderligere tiltag til at styrke dens rolle og styring. Dette trin vil adressere forslaget fra Kommissionen 
og samtidig bevare ESM's mellemstatslige karakter. På længere sigt vil ESM-medlemslandene og EU måske 
overveje at integrere ESM helt i EU's retlige ramme. 

Den Europæiske Revisionsret bidrager til at forbedre EU's økonomiske forvaltning ved at offentliggøre udtalelser 
om forslag til ny eller ændret lovgivning med finansiel indvirkning. Lovgivningsmyndighederne - Europa-
Parlamentet og Rådet - bruger udtalelserne i deres arbejde. 

Revisionsrettens udtalelse nr. 2/2018 om ansvarligheds- og revisionsordningerne for den foreslåede Europæiske 
Monetære Fond (EMF) foreligger nu på engelsk på Revisionsrettens websted eca.europa.eu. De øvrige 
sprogudgaver vil foreligge senere. 
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