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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 19. juli 2019 

EU-institutionerne er generelt godt rustet 
til at håndtere uetisk adfærd, men reglerne 
bør forbedres yderligere, siger EU-
revisorerne 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret har Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen generelt indført passende etiske rammer. Men revisorerne identificerede også 
en række områder, hvor rammerne kan forbedres og harmoniseres for så vidt angår dækning, 
specificitet, klarhed og niveau af vejledning, samt eksempler på bedste praksis. Revisorerne 
konstaterer endvidere, at de ansattes bevidsthed om og opfattelse af den etiske ramme og 
kultur bør styrkes. 

Etiske rammer skal medvirke til at sikre, at uetisk opførsel forebygges, identificeres og håndteres 
korrekt. I EU-institutionerne finder bestemmelser om etik anvendelse på både de ansatte og på 
valgte eller udnævnte medlemmer, f.eks. medlemmer af Parlamentet eller kommissærer. De 
vedrører politikker for gaver og forplejning, virksomhed og hverv uden for tjenesten, 
interessekonflikter, virksomhed efter fratrædelsen eller et mandat i en EU-institution, chikane og 
whistleblowing. 

Revisorerne vurderede, om Parlamentets, Rådets og Kommissionens etiske rammer var 
veletablerede. De undersøgte navnlig deres retlige etiske krav og procedurerne for at håndhæve 
dem. De gennemførte også en spørgeundersøgelse for at undersøge bevidstheden om den etiske 
ramme blandt de ansatte. På det tidspunkt så de dog ikke på, hvordan de etiske rammer var 
blevet gennemført. 

"Enhver form for uetisk opførsel - eller blot påstande herom- blandt medlemmer af og ansatte i 
Den Europæiske Unions institutioner tiltrækker stor offentlig interesse og svækker tilliden til EU," 
siger Mihails Kozlovs, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for 
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beretningen. "Vores revision vil hjælpe EU-institutionerne med at forbedre deres etiske rammer 
og reducere risikoen for uetisk opførsel til et minimum." 

Revisorerne anerkender, at de nødvendige elementer i etiske rammer er på plads i alle tre 
institutioner. Institutionerne har udarbejdet politikker, der opfylder de vigtigste krav, og deres 
etiske rammer er behørigt understøttet af undersøgelses- og sanktionsmekanismer.  

Samtidig konstaterede revisorerne en række områder, hvor der er behov for forbedring. De 
bemærker f.eks., at procedurerne for kontrol af de ansattes og medlemmernes erklæringer ikke 
er tilstrækkeligt formaliseret. Endvidere er den etiske ramme vedrørende interessekonflikter i vid 
udstrækning baseret på egenerklæringer, og der mangler passende vejledning og 
standardprocedurer for kontrol af erklæringernes nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed.  

Revisorerne fandt også områder, hvor der er mulighed for harmonisering og større udveksling af 
bedste praksis. Værdien af gaver, som ansatte må modtage uden først at opnå tilladelse, er f.eks. 
forskellig i EU-institutionerne, selv om institutionernes ansatte er omfattet af de samme 
ansættelsesvilkår. I Rådet er der endvidere ingen fælles etisk ramme for medlemsstaternes 
repræsentanters arbejde.  

Endelig gennemførte revisorerne en spørgeundersøgelse for at få indsigt i den etiske kultur 
blandt EU-ansatte. Resultaterne viser et blandet billede af de ansattes bevidsthed om og 
opfattelse af etiske spørgsmål. De fleste ansatte mener, at de kan genkende uetisk opførsel, når 
de ser den, selv om kun et mindretal har modtaget undervisning i etik. Samtidig viste 
undersøgelsen, at nogle ansatte tøver med at rapportere uetisk adfærd. 

For bedre at kunne tackle de identificerede udfordringer fremsætter revisorerne en række 
anbefalinger. Navnlig bør EU-institutionerne:  

• forbedre deres etiske rammer yderligere 
• samarbejde om at harmonisere elementer i deres etiske rammer og bestræbe sig 

yderligere på at udveksle god praksis 
• forbedre de ansattes bevidsthed om og opfattelse af den etiske ramme og kultur. 

 
 

Bemærkninger til redaktører 

EU-institutionernes retlige etiske krav omhandler en række vigtige spørgsmål som forskellige 
interessekonflikter (bl.a. i forbindelse med rekruttering og virksomhed efter fratrædelsen, gaver 
og forplejning, virksomhed uden for tjenesten og ægtefællens beskæftigelse), gennemsigtighed, 
bekæmpelse af chikane og håndhævelsesmekanismer.  

Særberetning nr. 13/2019 "EU-institutionernes etiske rammer: mulighed for forbedring" 
foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 
Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for 
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter 
for civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, 
bliver gennemført i praksis. 
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