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ORDFÖRANDENS INLEDNING

Att föra Europeiska revisionsrätten närmare EU-medborgarna är ett av våra nyckelmål och ingår i uppdraget att 
främja insyn och redovisningsskyldighet. Det är därför med stor glädje jag kan presentera Europeiska revisionsrättens 
första årliga verksamhetsrapport. Här ges en översikt över revisionsrätten och redogörs för verksamheten under 
2007 – det år då institutionen fi rade 30 år som EU:s externa revisor vars uppgift är att verka för en bättre ekonomisk 
förvaltning och vara en oberoende väktare av medborgarnas ekonomiska intressen. 

Revisionsrättens viktigaste bidrag lämnas i form av revisioner och rapporter som är en hjälp för revisionsobjektet att 
förbättra sin ekonomiska förvaltning och ett stöd för den myndighet som beviljar ansvarsfrihet (Europaparlamentet 
och rådet) vid övervakningen av hur EU-budgeten förvaltas. I denna rapport ges en översikt över de revisionsrapporter 
som off entliggjordes 2007. Fokus ligger på de viktigaste slutsatserna om genomförandet av EU:s budget för 2006 
och om sund ekonomisk förvaltning av EU-medel. 

Revisionsrätten rapporterar inte endast om ekonomisk förvaltning i det förgångna, den bidrar också aktivt till 
uppbyggnaden av EU:s ram för ekonomistyrning. År 2007 var ett betydelsefullt år när det gäller förvaltningen av 
EU-medel. I avsnittet ”Revisionsrättens ståndpunkt” sammanfattas revisionsrättens ståndpunkt när det gäller den 
viktiga utveckling som ägt rum när det gäller medlemsstaternas redovisningsskyldighet och revisionsrättens bidrag 
till det off entliga samråd om reformering av budgeten som Europeiska kommissionen har inlett. 
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Ingen av revisionsrättens insatser under 2007 kunde ha genomförts utan engagemanget, kunskaperna och 
kapaciteten hos de 850 anställda. De är den viktigaste tillgången för en framåtblickande organisation som ständigt vill 
bli bättre. I denna första årliga verksamhetssrapport presenteras närmare uppgifter om revisionsrättens reformprocess 
som inleddes 2006 med en självbedömning. Under 2007 fortsatte genomförandet av den handlingsplan som 
självbedömningen resulterade i, och i slutet av året inleddes en sakkunnigbedömning (peer review) under ledning 
av ett team bestående av revisorer från de nationella revisionsorganen i Norge, Kanada, Österrike och Portugal. Ett 
tidigt resultat av denna reformprocess var den formulering av revisionsrättens uppdrag, vision, värderingar och 
strategiska mål som kommer att vara vägledande för de verksamheter vi ser fram emot att få rapportera om under 
kommande år. 

Jag hoppas att vår första verksamhetsrapport kommer att vara trevlig och värdefull läsning. 

 Vítor Manuel da Silva Caldeira 
 Ordförande
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UPPDRAG, VISION, VÄRDERINGAR 
OCH STRATEGISKA MÅL

UPPDRAG

Europeiska revisionsrätten är den EU-institution som inrättats genom fördraget för att granska EU:s fi nanser. 
I sin roll som EU:s externa revisor bidrar institutionen till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och 

fungerar som oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen. 

VISION

En oberoende och dynamisk revisionsrätt, erkänd för sin integritet och opartiskhet, respekterad för sin 
professionalism, för kvaliteten på och eff ekterna av sitt arbete, vars stöd till intressenterna är avgörande när 

det gäller att förbättra förvaltningen av EU:s fi nanser. 
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VÄRDERINGAR

Oberoende, integritet 
och opartiskhet

Professionalism Mervärde
Kompetens 

och eff ektivitet

Upprätthålla oberoende, 

integritet och opartiskhet för 

institutionen, dess ledamöter 

och personal. 

Förse intressenterna med 

lämpliga granskningsresultat 

utan att begära instruktioner 

eller ge efter för påtryckningar 

från någon extern källa. 

Upprätthålla en hög och 

förebildlig standard i alla delar 

av sitt arbete. 

Delta i utvecklingen av off entlig 

revision inom EU och globalt. 

Utarbeta relevanta 

granskningsrapporter av hög 

kvalitet i tid, som är grundade 

på hållbara granskningsresultat 

och bevis, som behandlar frågor 

av intresse för intressenterna 

och som förmedlar ett kraftfullt 

och auktoritativt budskap. 

Bidra till faktiska förbättringar 

av EU:s förvaltning och till 

förbättrad redovisnings-

skyldighet vid förvaltningen 

av EU-medel. 

Se individen, utveckla talang 

och belöna prestationer. 

Främja laganda genom 

ändamålsenlig kommunikation. 

Maximera eff ektiviteten i alla 

delar av arbetet. 

STRATEGISKA MÅL
Europeiska revisionsrätten har satt upp följande strategiska mål för att utföra sitt uppdrag:

Professionalism Resultat Intressenter Lärande och utveckling

Använda tillförlitliga metoder 

och en lämplig revisionsstrategi, 

utveckla metoderna inom 

off entlig revision, gemensamma 

revisionsstandarder och 

revisionskriterier för 

EU-medel, samarbeta med 

nationella revisionsorgan 

från EU-länderna, stödja 

utvecklingen och tillämpningen 

av en ändamålsenlig ”ram för 

gemenskapens interna kontroll”. 

Välja ut relevanta gransk-

ningsteman, förbättra rapport-

ernas aktualitet, tydlighet och 

läsbarhet liksom kvaliteten på 

eff ektivitetsrevisionerna, öka 

rapporternas genomslag.

Öka kontakterna med 

revisionsobjekten för 

att främja förståelsen av 

revisionsprocessen och 

få större acceptans för 

granskningsresultaten. 

Utveckla kontakterna 

med Europaparlamentet 

och rådet i deras roll som 

budgetmyndigheter och 

myndigheter som beviljar 

ansvarsfrihet. Kommunicera på 

ett ändamålsenligt sätt med 

EU-medborgarna.

Dra lärdomar av sakkunnig-

bedömningen för att förstärka 

och utveckla organisationen, 

metoderna, processerna och 

resultaten samt maximera 

eff ektiviteten. Genomföra en 

ändamålsenlig och dynamisk 

personalpolitik. Främja 

fortbildning av hög kvalitet. 

Uppgradera infrastruktur. 

Genomföra en IT-politik.
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REVISIONSRÄTTENS ROLL 
OCH ARBETE

 VILKEN ÄR REVISIONSRÄTTENS ROLL? 

Europeiska unionen har en budget på omkring 120 miljarder euro eller cirka 1 % av bruttonationalinkomsten (BNI) 
i de 27 medlemsstaterna. Jämfört med nationella budgetar är detta en låg andel. För vissa medlemsstater spelar 
dock EU-medel en viktig roll för att fi nansiera off entlig verksamhet, och det totala beloppet är nästan lika stort 
eller lika med några länders BNI, exempelvis Rumäniens. Budgetens sammansättning har ändrats över tiden, och 
jordbruk och sammanhållningspolitik utgör den största delen (se ruta 1). 

Budgeten fastställs årligen – inom en sjuårig ekonomisk ram – av rådet, det vill säga företrädare för medlemsstaterna, 
och av det direktvalda Europaparlamentet. Europeiska kommissionen lägger fram ett förslag till budget och har också 
ansvaret för att genomföra den. En mycket stor andel – utgifterna för jordbruk och sammanhållning – genomförs 
i samarbete med medlemsstaterna. Beroende på utgiftsprogram kan nationella förvaltningar ha ansvaret för att 
fastställa utgiftsstrategier, välja ut mottagare och projekt samt göra betalningar. Specifi kt för gemenskapsutgifter 
är att en hög andel av utbetalningarna baseras på ansökningar som lämnas in av mottagarna själva. Dessa kan vara 
jordbrukare eller projektledare och fi nns i hela unionen. 
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RUTA 1 – VAD ANVÄNDS EU:S PENGAR TILL? 

EU:s budget finansieras genom ekonomiska bidrag från 

medlemsstaterna (till största delen baserade på nationell BNI) och 

av tullar och jordbruksavgifter. EU-budgeten går i stor utsträckning 

till annan verksamhet än de nationella budgetarna vilket till viss del 

beror på skilda ansvarsområden. Unionen har till exempel inget ansvar 

för sociala trygghetssystem, något som vanligtvis utgör en stor del av 

de nationella utgifterna. 

Sedan 1960-talet har jordbruksutgifterna, oftast i form av betalningar 

till jordbrukare runtom i unionen, utgjort den största delen av budgeten 

även om denna andel nu minskar. För 2008 ägnas något mindre än 

hälften av budgeten åt bevarande och förvaltning av naturresurser, 

i första hand jordbruk och landsbygdsutveckling. 

En stor del av utgifterna går sedan 1980-talet till sammanhållnings-

politik – det vill säga regional och social utveckling – där ett brett 

spektrum av projekt, från vägbyggen i Slovakien till kurser för arbets-

lösa i Danmark, medfi nansieras. Under 2008 planeras utgifterna för 

hållbar utveckling, där merparten går till sammanhållning, uppgå 

till 38 % av budgeten. Till denna rubrik hör också en stor del av de 

EU-medel som går till forskning. 

EU avsätter vidare betydande belopp till utvecklingsbistånd och 

humanitärt bistånd liksom till stöd till länder i unionens närhet eller 

till länder som kandiderar till medlemskap. Omkring 6 % av budgeten 

behövs för att finansiera administreringen av gemenskapens 

institutioner. 

Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

Europeiska unionen som global partner

Administration

Sammanhållning – Hållbar utveckling

Jordbruk – Bevarande och förvaltning av naturresurser

EU:s utgifter:

1 %

6 %

6 %

38 %

49 %

kg806741inside.indd   9 7/07/08   13:08:41



10

I ett demokratiskt samhälle behövs fullständig och korrekt information som är tillgänglig för alla och ligger till 
grund för debatt och beslutsfattande, både för att förbättra den ekonomiska förvaltningen och för att garantera 
redovisningsskyldighet. EU, liksom medlemsstaterna, har en extern revisor som oberoende väktare av medborgarnas 
ekonomiska intressen. Såsom EU:s externa revisor kontrollerar Europeiska revisionsrätten att EU:s medel redovisas 
korrekt och betalas ut i enlighet med regler och lagstiftning, med vederbörlig hänsyn till att man får bäst valuta för 
pengarna, oavsett var medlen används. 

Resultatet av revisionsrättens arbete används av kommissionen, parlamentet och rådet samt av medlemsstaterna 
för att förbättra den ekonomiska förvaltningen av EU:s budget. Revisionsrättens arbete utgör en viktig bas för 
det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet då parlamentet, på rekommendation av rådet, beslutar om 
kommissionen har uppfyllt sitt ansvar när det gäller genomförandet av föregående års budget. Trots sitt namn har 
revisionsrätten inga rättsliga befogenheter. 

På budgetområden med delad förvaltning samarbetar medlemsstaterna med kommissionen när det gäller att 
införa system för övervakning och kontroll – intern kontroll – som ska garantera att medlen används korrekt och 
i enlighet med bestämmelserna. Den interna kontrollen har sålunda både en EU-dimension och en nationell 
dimension. Utöver det arbete som utförs av revisionsrätten granskar många nationella revisionsorgan de EU-medel 
som förvaltas och betalas ut av nationella förvaltningar. 

 EU-nivå

 Nationell nivå

 
In

te
rn

 k
o

n
tr

o
ll

 
E

xte
rn

 re
v

isio
n

Kommissionen 

(Generaldirektorat,

Tjänsten för

internrevision)

Europeiska

revisionsrätten

Medlemsstater

Genomförande

myndigheter

Nationella

revisionsorgan

Intern kontroll och extern revision av EU:s budget.
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 VAD PRODUCERAR REVISIONSRÄTTEN? 

Revisionsrätten gör tre olika typer av revisioner 1: av redovisning, av regelefterlevnad och av eff ektivitet. Vid 
revisionerna behandlas följande tre frågeställningar:

Huvuddelen av revisionsrättens redovisningsrevisioner och granskningar av regelefterlevnad utförs inom ramen för 
den årliga revisionsförklaring som läggs fram i årsrapporten om genomförandet av EU:s budget. Enligt EG-fördraget 
ska revisionsrätten avge en sådan förklaring – eller yttrande – om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet. I detta sammanhang är de underliggande transaktionerna vanligtvis 
betalningar från EU-budgeten till slutmottagare. Den franska akronymen DAS (”Déclaration d’Assurance”) används 
ofta som benämning på den årliga revisionsförklaringen. 

1 För mer information om revisionsrättens metoder, se handböckerna på revisionsrättens webbplats (www.eca.europa.eu).

Ger årsredovisningen i allt väsentligt en rättvisande bild av den fi nansiella ställningen samt • 
av årets resultat och kassafl öden i enlighet med gällande ram för fi nansiell rapportering? 
(Redovisningsrevision) 

Överensstämmer verksamheter, ekonomiska transaktioner och information i allt väsentligt med • 
de rättsliga ramar och bestämmelser som reglerar dem? (Granskning av regelefterlevnad) 

Är den ekonomiska förvaltningen sund, det vill säga används så lite medel som möjligt • 
(sparsamhet), uppnås resultaten med minsta möjliga resurser (eff ektivitet) och har målen 
uppnåtts (ändamålsenlighet)? (Eff ektivitetsrevision) 

kg806741inside.indd   11 7/07/08   13:08:42
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 HUR GRANSKAR REVISIONSRÄTTEN?

Revisionsrättens revision av EU:s räkenskaper utförs i enlighet med internationellt accepterade redovisningsnormer 
(ISA) som tillämpas inom off entlig och privat sektor. De existerande internationella redovisningsnormerna täcker 
dock inte i samma utsträckning den typ av granskning av regelefterlevnad som revisionsrätten utför. Revisionsrätten 
deltar aktivt i den utveckling av internationella normer som utförs av de normgivande organen (Intosai och IFAC) 2 
tillsammans med nationella revisionsorgan. 

För att uppnå säkerhet om huruvida betalningar har skett i enlighet med rättsliga ramar och bestämmelser använder 
revisionsrätten resultaten både från sin granskning av system för övervakning och kontroll, som ska förhindra eller 
upptäcka och korrigera fel avseende laglighet och korrekthet, och från ett stickprov från själva transaktionerna 
(betalningar) (se ruta 2). När systemen granskats och befunnits vara tillförlitliga kan revisionsrätten kontrollera 
färre transaktioner för att komma fram till en giltig slutsats om deras laglighet och korrekthet. Andra källor, såsom 
andra revisorers arbete, används också för att underbygga revisionsrättens slutsatser. 

Vid eff ektivitetsrevision använder revisionsrätten olika granskningsmetoder för att bedöma förvaltnings- och 
övervakningssystem och information om eff ektivitet i förhållande till kriterier hämtade från lagstiftning och 
principerna om sund ekonomisk förvaltning. 

När revisionsrätten väljer vilka eff ektivitetsrevisioner som ska göras försöker den identifi era granskningsteman som 
sannolikt ger störst eff ekt när det gäller att identifi era potentiella förbättringar av sparsamheten, eff ektiviteten och 
ändamålsenligheten i EU:s utgifter. 

2 Intosai (International Organisation of Supreme Audit Institutions), samarbetsorgan för riksrevisioner, och IFAC (International Federation 
of Accountants), internationell sammanslutning av föreningar för revisorer och kvalifi cerat redovisningsfolk.
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RUTA 2 – REVISIONSRÄTTENS KONTROLLER PÅ PLATS AV BETALNINGAR FRÅN EU-BUDGETEN 

Revisionsrätten har inte resurser för att i detalj granska alla 

transaktioner i EU-budgeten. Inom ramen för revisionsförklaringen 

används därför statistiska urvalstekniker för att få fram ett resultat 

som är representativt för populationen som helhet. Detta innebär 

att revisionsrätten slumpmässigt gör ett representativt urval av 

underliggande transaktioner från alla områden av unionens budget, 

till exempel jordbruk, som detaljgranskas. Revisionsrätten spårar 

dessa transaktioner till slutmottagaren av stödet, till exempel en 

jordbrukare i södra Tyskland. Därefter gör revisionsrätten kontroller 

på plats, till exempel mäter jordbruksarealens yta, för att kontrollera 

om stödansökan överensstämmer med verkligheten. 

Att revisionsrätten gör ett statistiskt urval innebär att resultaten 

kan extrapoleras till hela den aktuella populationen, det vill säga ett 

specifi kt inkomst- eller utgiftsområde, och tillsammans med uppgifter 

från utvärderingen av system ligga till grund för ett övergripande 

revisionsuttalande. I praktiken jämför revisionsrätten resultaten från 

sin granskning av statistiska urval med den gräns som den anser är 

godtagbar – eller väsentlighetströskeln – för att avgöra vilken sorts 

uttalande som ska lämnas. 

Detta är en illustration av hur revisionsrätten identifi erar transaktioner 

som ska detaljgranskas. I praktiken är revisionsrättens stickprovsför-

faranden mer komplexa, till exempel görs stickprovstagningen i två 

steg för att revisionsarbetet ska bli eff ektivare. 

Slumpmässigt urval av ett representativt 

stickprov

Batalning till ett jorbruk i södra Tyskland

Population: alla jordbruksbetalningar
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STYRNING OCH ORGANISATION 

 REVISIONSRÄTTENS STRUKTUR

Revisionsrätten arbetar som ett kollegialt organ med 27 ledamöter, en från varje medlemsstat. Alla revisionsrapporter 
och yttranden antas av kollegiet. Det beslutar även om revisionsrättens organisation och administration. 

Revisionsrätten har organiserat sig i fem revisionsgrupper som ledamöterna tillhör. Som framgår av 
organisationsschemat (se sidan 17) fi nns fyra sektorsvisa grupper som täcker olika delar av budgeten (bevarande 
och förvaltning av naturresurserna – strukturpolitik, transport, forskning och energi – externa åtgärder – egna 
medel, bankverksamhet, administrativa utgifter, gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan samt inre politik). 
Varje grupp har som ordförande en doyen som gruppens ledamöter utser bland sig för ett tvåårigt mandat som 
kan förnyas. 

En femte revisionsgrupp (CEAD eller samordning, kommunikation, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling) 
ansvarar för övergripande frågor, såsom samordning av revisionförklaringen, kvalitetssäkring, utveckling av 
revisionsrättens revisionsmetoder och spridning av revisionsrättens arbete och resultat. 

En förvaltningskommitté bestående av ledamöter från alla revisionsgrupper förbereder alla administrativa ärenden 
för formellt beslut av revisionsrätten. 

 LEDAMÖTERNA

Revisionsrättens ledamöter nomineras av sin medlemsstat och utses av rådet efter samråd med Europaparlamentet. 
De utses för en tid av sex år och de kan utnämnas på nytt. De ska fullgöra sina skyldigheter under full oavhängighet 
och i Europeiska unionens allmänna intresse. 

Förutom att vara en del av kollegiet, som fattar de slutliga besluten om revisioner och yttranden liksom om mer 
generella strategiska frågor och förvaltningsfrågor, ansvarar varje ledamot för sina egna uppgifter som i första hand 
gäller revisionsarbetet. Själva revisionsarbetet utförs i allmänhet av revisorerna vid revisionsenheterna och samordnas 
av den ansvariga ledamoten som bistås av ett kansli. Han eller hon presenterar därefter rapporten för gruppen och 
kollegiet, och när den har antagits, för Europaparlamentet, rådet och andra relevanta intressenter. 

Den 1 januari 2007, när Bulgarien och Rumänien anslöt sig till EU, kom två nya ledamöter, Nadejda Sandolova och 
Ovidiu Ispir, till revisionsrätten. Ett år senare, den 1 januari 2008, ersatte tre nya ledamöter, Michel Cretin (Frankrike), 
Henri Grethen (Luxemburg) och Harald Noack (Tyskland) sina företrädare vars mandat gått ut. Samtidigt förnyade 
rådet mandatet för fyra ledamöter (från Grekland, Nederländerna, Österrike och Förenade kungariket) för en tid 
av sex år. 

kg806741inside.indd   14 7/07/08   13:08:42
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 ORDFÖRANDEN

Europeiska revisionsrätten leds av en ordförande som ledamöterna utser bland sig för en period av tre år som 
kan förnyas. Hans eller hennes uppgift är att vara primus inter pares – den främste bland likar. Han eller hon leder 
revisionsrättens sammanträden, ser till att revisionsrättens beslut genomförs och att förvaltningen av institutionen 
och dess verksamhet är sund. 

Ordföranden företräder revisionsrätten vid dess externa kontakter, i synnerhet med den myndighet som 
beviljar ansvarsfrihet, övriga EU-institutioner och i de nationella revisionsorganen i medlemsstaterna och 
mottagarstaterna. 

Den 16 januari 2008 valdes Vítor Manuel da Silva Caldeira, ledamoten från Portugal, till revisionsrättens elfte 
ordförande. 

 GENERALSEKRETERAREN

Generalsekreteraren innehar den högsta tjänsten vid institutionen och utses av revisionsrätten för en period av sex 
år som kan förnyas. Han eller hon har ansvaret för att leda revisionsrättens personal och administration, inklusive 
fortbildningsavdelningen och översättningsdirektoratet som har en enhet för varje offi  ciellt språk utom gaeliska 
(22 språk). Generalsekreteraren ansvarar även för revisionsrättens sekretariat. 

Den 1 juli 2007 förnyades mandatet för revisionsrättens nuvarande generalsekretare Michel Hervé. 

 REVISIONSRÄTTENS PERSONAL

Europeiska revisionsrättens personal består av omkring 850 personer (836 den 31 december 2007), däribland revisorer 
(484), översättare (162) och administrativ personal. Revisionsrättens revisionspersonal har bred yrkesbakgrund och 
erfarenhet från både off entlig och privat sektor, till exempel redovisning, ekonomisk förvaltning, intern och extern 
revision, juridik och ekonomi. I likhet med övriga EU-institutioner anställer revisionsrätten medborgare från alla 
medlemsstater. 
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ORDFÖRANDENS 
AVDELNINGAR

REVISIONSGRUPP I
BEVARANDE OCH FÖRVALTNING AV 

NATURRESURSERNA

Hubert Weber, doyen 
Gejza Halász
Olavi Ala-Nissilä
Július Molnár
Kikis Kazamias
Michel Cretin

REVISIONSGRUPP II
STRUKTURPOLITIK, TRANSPORT, FORSKNING 

OCH ENERGI

David Bostock, doyen 
Massimo Vari
Harald Noack
Kersti Kaljulaid
Ovidiu Ispir
Henri Grethen
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REVISIONSGRUPP III
EXTERNA ÅTGÄRDER

Maarten B. Engwirda, doyen 
Jacek Uczkiewicz
Karel Pinxten
Máire Geoghegan-Quinn
Jan Kinšt

REVISIONSGRUPP IV
EGNA MEDEL, BANKVERKSAMHET, 

ADMINISTRATIVA UTGIFTER, 
GEMENSKAPSINSTITUTIONER OCH 

GEMENSKAPSORGAN SAMT INRE POLITIK

Ioannis Sarmas, doyen
Irena Petruškevičienė
Juan Ramallo Massanet
Morten Louis Levysohn
Igors Ludboržs
Nadejda Sandolova

CEAD-GRUPPEN
SAMORDNING, KOMMUNIKATION, 

UTVÄRDERING, REVISIONSFÖRKLARING 
OCH UTVECKLING

Josef Bonnici, 
ledamot med ansvar för DAS, doyen

Vojko Anton Antončič, 
ledamot med ansvar för ADAR

Lars Heikensten, ledamot med ansvar 
för kommunikation

Olavi Ala-Nissilä (rev. grupp I)

Jacek Uczkiewicz (rev. grupp III)

Kersti Kaljulaid (rev. grupp II)

Irena Petruškevičienė (rev. grupp IV)

GENERALSEKRETARIATET

Michel Hervé, 
generalsekreterare

Vítor Manuel da Silva Caldeira, 
ordförande

EGFJ – redovisningsrevision• 
GJP – centrala system• 
EGFJ – marknader• 
EJFLU• 
IACS• 
EFF, miljö och hälsa• 

Övervakning av att revisionsrättens • 
uppgifter fullgörs, 
kontakter med • 
gemenskapsinstitutioner, 
kontakter med högre nationella • 
revisionsorgan och internationella 
revisionsorgan, 
rättsliga frågor, internrevision• 

Strukturpolitik – redovisningsrevision• 
Strukturpolitik – eff ektivitetsrevision• 
Transport, forskning och • 
energi – redovisningsrevision
Transport, forskning och • 
energi – eff ektivitetsrevision

Utvecklingssamarbete (EU:s allmänna • 
budget)
Föranslutnings- och • 
grannskapspolitik
Europeiska utvecklingsfonden • 
(länder i Afrika, Västindien och 
Stilla havsområdet)

Europeiska unionens egna medel• 
Administrativa utgifter vid Europeiska • 
unionens institutioner
Europeiska unionens inre politik• 
Upplåning, utlåning och • 
bankverksamhet
Gemenskapsorgan och övriga • 
decentraliserade organ

Revisionsmetoder och revisionsstöd• 
Kvalitetskontroll• 
Kommunikation och rapporter• 
Övervakning av revision och stöd till • 
redovisningsrevision/granskning av 
regelefterlevnad
Räkenskapernas tillförlitlighet och • 
uttalanden från ledningen

Personalfrågor, • 
informationsteknik och • 
telekommunikation, 
ekonomi och administration, • 
översättning• 

kg806741inside.indd   17 7/07/08   13:08:47



18

ÖVERSIKT ÖVER 
GRANSKNINGSRAPPORTER 
OCH YTTRANDEN 3

3 Avsikten med detta avsnitt är att presentera, och inte att sammanfatta, revisionsrättens rapporter och yttranden. För närmare detaljer 
hänvisas läsarna till den fullständiga text som antagits av revisionsrätten och som fi nns på revisionsrättens webbplats (www.eca.
europa.eu).

Resultaten av revisionsrättens redovisningsrevisioner och granskningar av regelefterlevnad off entliggörs främst 
i årsrapporter om EU:s allmänna budget och om Europeiska utvecklingsfonden (EUF) samt i särskilda årsrapporter om 
unionens byråer. Resultaten av eff ektivitetsrevisioner off entliggörs i särskilda rapporter under året. Revisionsrätten 
off entliggör även yttranden över förslag till lagstiftning som påverkar den ekonomiska förvaltningen. 

 ÅRSRAPPORTER OM BUDGETÅRET 2006 

 ÅRSRAPPORT OM GENOMFÖRANDET AV EU:S BUDGET

Som revisionsrätten upprepade gånger har påpekat i årsrapporterna om genomförandet av EU:s allmänna budget är 
nyckeln till en god förvaltning av EU-budgeten att kommissionen och medlemsstaterna har tillräckliga och lämpliga 
system för intern kontroll. Under de senaste åren har revisionsrätten noterat att kommissionen försökt främja och 
tillämpa bättre förfaranden för intern kontroll och förvaltning som omfattar både tillförlitligheten i EU:s räkenskaper 
och lagligheten och korrektheten i de transaktioner som redovisas i dem. I årsrapporten för 2006 fortsatte denna 
tradition med identifi ering av områden där det har skett förbättringar – varav vissa är betydande – liksom att ange 
de stora utgiftsområden där situationen fortfarande är otillfredsställande. 

Revisionsrättens slutsats var att ”Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning” om genomförandet av 
EU:s budget för 2006 i allt väsentligt gav en rättvisande bild av gemenskapernas fi nansiella ställning och av 
resultaten, med undantag av de för högt redovisade beloppen för skulder till leverantörer och stödmottagare samt 
förhandsfi nansiering i balansräkningen. Ytterligare framsteg ansågs därför nödvändiga för att den nyligen införda 
periodiserade redovisningen ska bli helt tillfredsställande och uppfylla sin potential att ge tillförlitlig styrnings- och 
tillsynsinformation.

kg806741inside.indd   18 7/07/08   13:08:47



19

På budgetområden som täcker merparten av de betalningar som redovisas i ”Europeiska gemenskapernas slutliga 
årsredovisning” – jordbruk (främst på utgiftsområden som inte omfattas av kontrollsystemet IACS), strukturpolitik, 
inre politik och en betydande del av de externa åtgärderna – gjorde revisionsrätten ett uttalande med avvikande 
mening om lagligheten och korrektheten med slutsatsen att dessa utgiftsområden fortfarande var behäftade med 
en väsentlig förekomst av fel. När det gäller betalningar på dessa områden lyckas systemen för övervakning och 
kontroll endast delvis hantera riskerna för fel avseende transaktionernas laglighet och korrekthet. Revisionsrätten 
underströk att komplicerade eller oklara kriterier för stödberättigande eller komplexa rättsliga krav hade stor inverkan 
på transaktionernas laglighet och korrekthet. 

Revisionsrätten noterade dock en markant sänkning av den beräknade felnivån för jordbrukstransaktioner och 
drog slutsatsen att IACS, när det tillämpas korrekt, var ett ändamålsenligt system för att begränsa risken för felaktiga 
utgifter. Revisionsrätten konstaterade vidare att de underliggande transaktionerna inte var behäftade med väsentliga 
fel när det gäller åtaganden och inkomster. Detta gällde också betalningarna för administrativa utgifter, för större 
delen av strategin inför anslutningen och för delar av de externa åtgärderna (se ruta 3). 

kg806741inside.indd   19 7/07/08   13:08:48



20

RUTA 3 – SAMMANSTÄLLNING AV DE UNDERLIGGANDE TRANSAKTIONERNAS LAGLIGHET OCH KORREKTHET PER 

UTGIFTSOMRÅDE

I tabellen sammanfattas revisionsrättens övergripande bedömning 

av systemen för övervakning och kontroll som den presenteras 

i de relevanta kapitlen av årsrapporten för 2006, och den visar 

de övergripande resultaten av revisionsrättens granskning av 

representativa urval av transaktioner. Systemen klassificeras 

som ”delvis tillfredsställande” i de fall då vissa, men inte alla, 

kontrollarrangemang har bedömts fungera på lämpligt sätt. 

Följaktligen kanske systemen som helhet inte kan begränsa felen 

i de underliggande transaktionerna till en godtagbar nivå. När det 

gäller ”Hur systemen för övervakning och kontroll fungerar” avseende 

administrativa utgifter lyfts vissa brister fram i rapporten. 

Tabellen lyfter fram de centrala delarna men kan inte presentera alla 

relevanta detaljer. Läsarna hänvisas till texten i årsrapporten för 2006 

för en fullständig analys.

Särskilda bedömningar 
i årsrapporten för 2006

Hur systemen för övervakning 
och kontroll fungerar

Felmarginal

Egna medel

Gemensamma 
jordbrukspolitiken

IACS
Övergripande 
för GJP

IACS

Utanför 
IACS

Utanför 
IACS

 Strukturåtgärder

Inre politik

Externa åtgärder

Högkvarter och 
delegationer

Genomförande-
organ

Strategi inför 
anslutningen

Phare/ 
ISPA

SAPARD

Administrativa utgifter

Hur systemen för övervakning 
och kontroll fungerar

Tillfredsställande Delvis tillfredssställande Otillfredsställande

Felmarginal
Lägre än 2  % (under 
väsentlighetströskeln

Mellan 2  % och 5  % Högre än 5  %
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 ÅRSRAPPORT OM EUROPEISKA UTVECKLINGSFONDERNA (EUF)

Revisionsrätten off entliggjorde 2007 även en årsrapport om Europeiska utvecklingsfonderna (EUF). Yttrandet om 
tillförlitligheten i EUF:s räkenskaper var utan reservation, men yttrandet om de underliggande transaktionernas 
laglighet och korrekthet innehöll en reservation om betalningar som godkänts i mottagarländer där ansvaret ligger 
hos delegationer, på grund av att dessa transaktioner uppvisade en väsentlig förekomst av fel. 

 ANDRA ÅRSRAPPORTER

Ytterligare 28 särskilda årsrapporter om gemenskapsorgan och andra decentraliserade organisationer antogs 2007 
liksom en årsrapport om eff ektiviteten i Europeiska centralbankens förvaltning. 
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 SÄRSKILDA RAPPORTER OFFENTLIGGJORDA 2007 

Revisionsrätten off entliggjorde sammanlagt nio särskilda rapporter under 2007. I rapporterna granskades aspekter 
av ekonomisk förvaltning inom många olika områden – från samarbete i fråga om mervärdesskatt mellan 
medlemsstaterna, (8/2007) till kapacitetsutveckling i avlägset belägna länder som Angola och Vietnam (6/2007). 

Genom revisionsrättens arbete identifi eras många olika typer av problem som leder till skilda konsekvenser. De 
brister som revisionsrätten identifi erade beträff ande institutionernas utgifter för sina egna fastigheter (2/2007) visar 
att en del EU-medel har betalats ut i onödan på detta område. De brister som presenteras i rapporten om kontroll-, 
inspektions- och sanktionssystemen när det gäller fi skeresurser (7/2007) kan leda till allvarliga konsekvenser både 
för fi skeresurserna och för fi skerinäringens framtid. Trots olika utgiftstyper inom EU-budgetens olika områden kan 
fl era gemensamma teman identifi eras i revisionsrättens rapporter, såsom följande:

Medel•  ska användas både snabbt och eff ektivt men när båda målen ska uppnås samtidigt kan 
spänningar uppstå. Detta tema behandlas i en rapport om strukturfondernas halvtidsförfaranden 
(1/2007) liksom i rapporten om kommissionens förvaltning av Cardsprogrammet på västra 
Balkan (5/2007). 

Även om planering aldrig kan garantera ändamålsenlighet är den av stor betydelse. Frågor • 
rörande strategisk och långsiktig planering behandlades i rapporterna om EU-institutionernas 
utgifter för fastigheter (2/2007) och om utvärderingen av EU:s ramprogram för forskning, teknisk 
utveckling och demonstration (FoTU) (9/2007) liksom i två rapporter om utlandsbistånd; den om 
Cardsprogrammet och den om det tekniska biståndets ändamålsenlighet vid kapacitetsutveckling 
(5/2007 och 6/2007). 

Kommissionens utvärderingar är en central del av dess resultatstyrningssystem både för att • 
bedöma resultat och för att identifi era förbättringar vid behov. Om utvärderingarna görs för tidigt 
under programcykeln fi nns det inte tillräckligt med resultat och relevanta uppgifter att bedöma. 
Senare utvärderingar innebär å andra sidan att möjligheterna att i tid göra ändringar för den 
innevarande perioden och förbättringar för den kommande kan minska. Frågor om tidpunkten 
för utvärdering behandlades både i rapporten om strukturfondernas halvtidsförfaranden (1/2007) 
och i rapporten om utvärdering av FoTU (9/2007). 
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Dessa två rapporter behandlar även en annan fråga, nämligen att utvärderingar, liksom • 
revisioner, är svårare att utföra om utgiftsprogrammens mål är otydliga. Otydliga mål gör det 
inte endast svårt att utvärdera och övervaka program utan innebär också, vilket är viktigare, en 
risk beträff ande programmens ändamålsenlighet. 

Förvaltningen och kontrollen av EU-utgifter styrs av komplexa förordningar som måste vara klara • 
och entydiga så att det garanteras att medlen används som avsett. Det måste fi nnas tydliga 
defi nitioner och regler om medel ska kunna uppbäras eller användas som planerat. Denna aspekt 
behandlades i rapporterna om Europeiska fl yktingfonden (3/2007) och om medlemsstaternas 
kontroller av export av jordbruksprodukter (4/2007). Bristen på gemensamma defi nitioner är en 
av de faktorer som kan göra uppgifter från olika medlemsstater mindre kompletta, jämförbara 
och tillförlitliga. Detta kan få betydelse när uppgifterna ska ligga till grund för beslut om till 
exempel tilldelning av medel. 

Frågan om•  uppgiftskvalitet behandlades i rapporten om flyktingfonden (3/2007) liksom 
i fi skerapporten (7/2007). 
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Särskilda rapporter off entliggjorda 2007 

1/2007  Genomförandet av halvtidsförfarandena – Strukturfonderna 2000–2006

2/2007  Institutionernas utgifter för fastigheter

3/2007  Förvaltningen av Europeiska fl yktingfonden (2000–2004) 

4/2007  Fysiska kontroller och utbyteskontroller av exportbidragssändningar

5/2007  Kommissionens förvaltning av Cardsprogrammet

6/2007  Det tekniska biståndets ändamålsenlighet vid kapacitetsutveckling

7/2007  Kontroll-, inspektions- och sanktionssystemen när det gäller bestämmelserna för bevarande av 

gemenskapens fi skeresurser

8/2007  Administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt

9/2007  Utvärderingen av EU:s ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (FoTU) – skulle 

kommissionens tillvägagångssätt kunna förbättras?

 YTTRANDEN OFFENTLIGGJORDA 2007 

Revisionsrätten bidrar även till att förbättra den ekonomiska förvaltningen av EU-medel genom att avge yttranden 
om förslag eller frågor som rör ekonomisk förvaltning. Dessa yttranden är obligatoriska när fi nansiell lagstiftning 
ska antas 4 eller kan avges på begäran av någon av EU:s institutioner 5. Revisionsrätten får även avge yttranden på 
eget initiativ. 

Revisionsrättens yttranden behandlar frågor som berör specifi ka utgiftsområden – till exempel gällde två yttranden 
under 2007 nya förordningar för Europeiska utvecklingsfonden (2/2007 och 9/2007). De kan också behandla bredare 
aspekter av ekonomisk förvaltning i EU, till exempel revisionsrättens yttrande (6/2007) om årliga sammanfattningar, 
nationella förklaringar och nationella revisionsorgans revisionsarbete. 

För yttrandena utnyttjas de expertkunskaper om EU:s ekonomiska förvaltning som revisionsrätten har förvärvat under 
många års revisionsarbete – i vissa fall hänvisas till specifi ka revisioner. Exempelvis hänvisade revisionsrätten i yttrandet 
om att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (3/2007) till en rekommendation i en 
tidigare särskild rapport om att kommissionen bör vidta åtgärder för att stärka tillförlitligheten i informationskällor 
om bedrägeri. Ett återkommande tema i revisionsrättens yttranden är behovet av förenkling (se till exempel 7/2007 
om budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget). 

I ett yttrande från 2007 (6/2007) redovisar revisionsrätten sin ståndpunkt när det gäller årliga sammanfattningar 
liksom några medlemsstaters frivilliga initiativ att lämna så kallade nationella förklaringar om EU-medel. Detta 
yttrande presenteras i detalj under nästa rubrik ”Revisionsrätten anser”. 

4 Artikel 279 i fördraget.
5 Artikel 248.4.
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Yttranden antagna 2007 6 

Yttrande nr 1/2007  över utkastet till kommissionens förordning (EG, Euratom) om ändring av förordning (EG, Euratom) 

nr 2342/2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med 

budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

Yttrande nr 2/2007  över förslaget till rådets förordning om ändring av budgetförordningen för den nionde Europeiska 

utvecklingsfonden

Yttrande nr 3/2007  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) 

nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om 

samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och 

jordbrukslagstiftningen

Yttrande nr 4/2007  över förslaget till kommissionens förordning (EG) om ändring av förordning (EG) nr 1653/2004 om 

standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar 

för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram 

(SEK(2007) 492 slutlig)

Yttrande nr 5/2007  över förslaget till rådets förordning med budgetförordning för Euratoms försörjningsbyrå

Yttrande nr 6/2007  över medlemsstaternas årliga sammanfattningar, medlemsstaternas ”nationella förklaringar” och 

nationella revisionsorgans revisionsarbete rörande EU-medel

Yttrande nr 7/2007  över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av 25 juni 

2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

Yttrande nr 8/2007  över kommissionens förslag till förordning (EG, Euratom) om ändring av kommissionens förordning 

(EG, Euratom) nr 2343/2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 

i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas 

allmänna budget

Yttrande nr 9/2007  över förslaget till rådets förordning med budgetförordning för tionde Europeiska 

utvecklingsfonden

6 Revisionsrätten avgör från fall till fall med hänsyn till konfi dentialitet och allmänintresse om dess yttranden ska off entliggöras. 
Flertalet av revisionsrättens yttranden har off entliggjorts i Europeiska unionens offi  ciella tidning och fi nns tillgängliga på 
revisionsrättens webbplats.
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UPPFÖLJNING OCH EFFEKTER

Off entlig revision spelar en nyckelroll när det gäller att hjälpa moderna demokratier att fungera eff ektivt. Genom 
revisionsverksamhet får de slutgiltiga intressenterna, i det här fallet EU:s medborgare, information om huruvida 
deras pengar används på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. På det viset är off entlig revision en nyckelkomponent 
för att garantera redovisningsskyldighet och ger ett konstruktivt bidrag till den off entliga debatten. Eff ekten av 
revisionsrättens arbete är mot denna bakgrund betydelsefull. 

Revisionsrättens granskningar förser beslutsfattare vid berörda institutioner – i EU-sammanhang främst kommissionen, 
parlamentet, rådet och medlemsstaterna – med direktinformation. Beslutsfattarna kan agera mot bakgrund av denna 
information, oavsett om de hänvisar till revisionsslutsatserna eller inte. 

Även om den största eff ekten av revisionsrättens granskningar uppnås genom de off entliggjorda rapporterna får 
granskningarna också eff ekter under den pågående revisionsprocessen. Framförallt läggs vid alla granskningar 
detaljerade granskningsresultat fram, och skickas till revisionsobjektet för bekräftelse av att revisionsrättens 
iakttagelser är sanningsenliga. Den slutliga rapporten blir också föremål för ett ”kontradiktoriskt förfarande”. Svaren 
från revisionsobjektet – oftast kommissionen – off entliggörs tillsammans med rapporterna. I många av dessa svar 
medger revisionsobjektet de problem revisionsrätten har konstaterat och anger vad det tänker göra för att åtgärda 
dem. 

När granskningsarbetet är avslutat och en rapport har offentliggjorts analyseras och används denna av 
parlamentet och rådet när de utövar sin politiska tillsyn över hur budgeten används. Revisionsrättens rapporter 
ligger till grund för rådets rekommendation och parlamentets beslut om det årliga beviljandet av ansvarsfrihet för 
budgetgenomförandet. 

Under förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för budgeten 2006 fi ck revisionsrättens slutsatser, särskilt beträff ande 
strukturpolitiken, stor uppmärksamhet. I parlamentets resolution om ansvarsfrihet för 2006 nämns den handlingsplan 
som kommissionen föreslagit som en direkt konsekvens av slutsatserna i revisionsrättens årsrapport. Parlamentet 
begär också att varje kvartal få rapporter om genomförandet av handlingsplanen och en bättre insyn i vilka åtgärder 
som vidtas för att korrigera fel och brister. 

Vid beviljandet av ansvarsfrihet tas även hänsyn till särskilda rapporter. Men eftersom rapporterna off entliggörs 
löpande under året har de oftast presenterats och diskuterats i ett tidigare skede vid sammanträden med parlamentet 
och rådet. 

Ett exempel på vad som kan ske är den nyligen off entliggjorda rapporten om utgifter för fastigheter (särskild 
rapport nr 2/2007). Parlamentet svarade att man delar revisionsrättens farhågor beträff ande det interinstitutionella 
samarbetet, och att man faktiskt redan har gett sin administration uppdraget att utarbeta en rapport som utreder 
huruvida det skulle vara möjligt att inrätta en europeisk byggnadsbyrå med ansvar för byggande och underhåll av 
de europeiska institutionernas och organens byggnader. 

Ett annat exempel är revisionsrättens granskningsrapport om medlemsstaternas kontroller av export av 
jordbruksprodukter (särskild rapport nr 4/2007). Rådet och kommissionen reagerade omgående på revisionsrättens 
rekommendationer genom att ändra den aktuella lagstiftningen. 

Eff ekterna av granskningsrapporter kan öka om de tas upp i aktuella medier och breddar uppmärksamheten och 
stimulerar debatten. Genom medierna ges den mest direkta informationen till medborgarna. Revisionsrättens 
årsrapport brukar få stor uppmärksamhet i medierna, men fl era av dess särskilda rapporter har också följts med 
intresse i pressen. 
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En rapport som uppmärksammades mycket i medierna är fi skerapporten (särskild rapport nr 7/2007). Ett extraordinarie 
möte hölls i rådet (fi ske) för att diskutera revisionsrättens rapport, och kommissionen inledde en process som 
troligen kommer att leda till lagändringar för att åtgärda de identifi erade bristerna. Detta är ett exempel på en 
rapport som tack vare att den var relevant och kom vid rätt tidpunkt kunde bidra med särskilt värdefull information 
till beslutsprocessen. 

Detta avsnitt har gett några exempel på eff ekterna av de rapporter som revisionsrätten publicerade under 2007. 
Uppföljningsinformation om revisionsrättens tidigare iakttagelser lämnas i respektive kapitel i revisionsrättens 
årsrapport. Revisionsrättens vanligaste iakttagelse i den senaste årsrapporten är att även om en del åtgärder har 
vidtagits har man åtminstone delvis ännu inte kommit till rätta med tidigare identifi erade brister.

Vid bedömningen av eff ekterna av revisionsrättens arbete bör även yttrandena beaktas. Revisionsrätten har för 
avsikt att utveckla analysen av eff ekterna av sitt arbete – både revisioner och yttranden – över längre tidsperioder. 
Ett exempel på sådana eff ekter ges i ruta 4. 

RUTA 4 – REVISIONSRÄTTENS YTTRANDE OM SAMORDNAD GRANSKNING (SINGLE AUDIT) 

Revisionsrätten har under årens lopp off entliggjort fl era yttranden 

om hur det allmänna systemet för intern kontroll av EU-budgeten 

kan utvecklas. Yttrandet om samordnad granskning (2/2004) är en 

milstolpe i detta sammanhang. I yttrandet föreslog revisionsrätten att 

all intern kontroll ska defi nieras och genomföras inom en integrerad 

ram i enlighet med gemensamma principer och standarder och 

med en lämplig avvägning mellan kostnad och nytta. Yttrandet 

om samordnad granskning var en referens för kommissionen men 

också för revisionsrätten, till exempel när revisionsrätten 2007 

kommenterade defi nitionen av eff ektiv och ändamålsenlig intern 

kontroll i de uppdaterade genomförandebestämmelserna till 

budgetförordningen (1/2007). Arbetssättet med integrerad kontroll 

återspeglas i kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för 

intern kontroll från 2006. Kommissionen har vidtagit åtgärder för att 

lyfta fram medlemsstaternas roll och ansvar vid intern kontroll, med 

ett nytt krav på årliga sammanfattningar av de yttranden, förklaringar 

och granskningar som gjorts enligt förordningarna för de enskilda 

utgiftsområdena.
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REVISIONSRÄTTENS STÅNDPUNKT

 NATIONELLA SAMMANFATTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR

Kommissionen och medlemsstaterna har tagit initiativ för att göra medlemsstaterna mer delaktiga 
i redovisningsprocessen när det gäller EU-medlen. Detta är delvis ett svar på problemet med väsentliga felnivåer 
när det gäller laglighet och korrekthet inom stora budgetområden och då särskilt där förvaltningen delas mellan 
kommissionen och medlemsstaterna. 

Till den senare tidens viktiga utveckling hör kravet på medlemsstaterna att lämna årliga sammanfattningar av 
tillgängliga granskningar och förklaringar, det frivilliga initiativet från vissa medlemsstater att avge nationella 
förklaringar och vissa nationella revisionsorgans beslut att avge granskningsrapporter om förvaltningen av EU-medel. 
I sitt yttrande nr 6/2007 anser revisionsrätten att alla dessa delar, om de genomförs korrekt, kan bidra till en bättre 
förvaltning och kontroll av EU-medlen. I yttrandet anges villkoren för att dessa delar skulle kunna bidra med mervärde 
och användas av revisionsrätten i enlighet med kraven i internationella redovisningsstandarder. 

Eftersom årliga sammanfattningar utgör en integrerad del av internkontrollsystemet gör revisionsrätten, som 
en av de rutinmässiga revisionsåtgärderna, en bedömning av deras bidrag till den övergripande internkontrollen. 
Om starka respektive svaga aspekter lyfts fram i sammanfattningarna kan dessa uppmuntra till bättre övergripande 
kontroll av EU-medel på områden med delad förvaltning. 

Nationella förklaringar är frivilliga initiativ från vissa medlemsstater som avges på högsta nivå och riktas till 
nationella parlament. Även om de i sig själva inte utgör fullt revisionsbevis kan de ses som en ny del av internkontrollen 
och innehålla användbar information om genomförandet av EU-budgeten. 

Revisionsrätten inser den potentiella nyttan av nationella förklaringar och nationellt revisionsarbete för att öka 
medlemsstaternas medvetenhet om betydelsen av den interna kontrollen av EU-medel. 

Det arbete som utförs av nationella revisionsorgan (nationella revisionsintyg) om EU-utgifternas laglighet 
och korrekthet eller om nationella förklaringar kan utgöra revisionsbevis för revisionsrätten om denna kan 
försäkra sig om att det utförda arbetet är relevant och av god kvalitet och överensstämmer med internationella 
redovisningsstandarder. Om så är fallet tar revisionsrätten hänsyn till dessa intyg från nationella revisionsorgan när 
den planerar och genomför sitt arbete.

I nationella förklaringar och nationella revisionsintyg dras slutsatser om kontrollsystem. Nationella förklaringar kan 
också vara särskilda yttranden över transaktioners laglighet och korrekthet. Erfarenheten visar att den största risken 
beträff ande nationella förklaringar gäller tillförlitligheten i den information som mottagarna lämnar när de ansöker 
om EU-medel och inte medlemsstaternas eller kommissionens behandling av informationen. En förklaring om att 
systemen fungerar i enlighet med EU-lagstiftningen kan inte i sig leda till säkerhet om de aktuella transaktionernas 
laglighet och korrekthet. 

För att ta hänsyn till behovet av en förstärkt roll för nationella revisionsorgan inom den övergripande ramen för 
redovisning av EU-utgifter har kontaktkommittén för EU:s nationella revisionsorgan inrättat en arbetsgrupp för 
harmonisering av revisionsstandarder och revisionskriterier som skräddarsytts för EU-området. Gemensamma 
standarder när det gäller arbetssätt och metoder kan öka revisionsrättens möjligheter att förlita sig på arbete som 
utförts av nationella revisionsorgan under förutsättning att den får direkta bevis på arbetets kvalitet. 
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 ÖVERSYN AV EU-BUDGETEN

Kommissionen publicerade ett samrådsdokument i september 2007 för att stimulera till en öppen debatt om EU:s 
fi nanser som ett led i en omfattande översyn av budgeten. 

Revisionsrätten lämnade sitt bidrag till debatten i början av april 2008 och lyfte fram de nyckelprinciper som bör 
ingå när nya program utformas för att garantera att programmen har ett europeisk mervärde, det vill säga tydliga 
mål, förenkling, realism samt insyn och redovisningsskyldighet. Revisionsrätten rekommenderade bland annat att 
hänsyn tas till följande aspekter:

Omforma utgiftsprogrammen med betoning på resultat snarare än resurser. • 

Använd begreppet godtagbar risk bättre när utgiftsprogram utformas och beslutas. • 

Överväg vilket handlingsutrymme som ska ges till nationella eller regionala myndigheter när • 
det gäller förvaltningen och redovisningen av utgiftsprogram. 

Överväg om mervärdesskattebaserade egna medel fortfarande är en lämplig del av systemet för • 
egna medel, och gör en översyn av alla arrangemang för kompensation utifrån de vägledande 
principerna för systemet med egna medel, nämligen att det ska vara rättvist, öppet för insyn, 
kostnadseff ektivt, enkelt och motsvara varje medlemsstats förmåga att bidra. 
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REVISIONSRÄTTENS ARBETE 
UNDER 2007 OCH DÄREFTER

 UTFÖRT GRANSKNINGSARBETE 2007

Varje år drar revisionsrätten upp riktlinjerna för det kommande revisionsarbetet i ett arbetsprogram som läggs fram 
för Europaparlamentets budgetkontrollutskott och fi nns tillgängligt för allmänheten på revisionsrättens webbplats. I 
arbetsprogrammet informeras intressenterna om nya och pågående granskningar liksom om kommande rapporter. 
Revisionsrätten övervakar genomförandet av arbetsprogrammet för att ha en utgångspunkt för förbättringar under 
kommande år. 

År 2007 kännetecknades av en stor ökning av antalet antagna särskilda årsrapporter om europeiska byråer och 
andra decentraliserade organ. Antalet särskilda rapporter och yttranden var ungefär detsamma som tidigare 
år. Årsrapporterna om den allmänna budgeten och om Europeiska utvecklingsfonden off entliggjordes som 
planerat. 

När det gäller redovisningsrevision och granskning av efterlevnad var 2007 det första år då revisionsrättens nya 
säkerhetsmodell för revisioner tillämpades vars mål är att uppnå tillräckligt tillförlitliga resultat på eff ektivast möjliga 
sätt. 

Revisionsrätten valde också att ge mer information om resultaten med avseende på revisionsförklaringen, i synnerhet 
om resultaten av transaktionsgranskningar. Revisionsrätten anser att detta – tillsammans med schematisk information 
om resultaten av systembedömningar – ger användbar övervakningsinformation som gör det möjligt att mäta 
framsteg i förbättringar av den ekonomiska förvaltningen. 

Slutlig output 2004 2005 2006 2007

Antal särskilda rapporter 10 6 11 9

Årsrapporter (inklusive EUF) 1 1 1 1

Särskilda årsrapporter 23 20 23 29

Yttranden 2 11 8 9
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 HANDLINGSPLAN OCH SAKKUNNIGBEDÖMNING (PEER REVIEW)

Revisionsrätten vill ständigt förbättra alla aspekter av sitt arbete. År 2005 beslutade revisionsrätten att göra sig själv 
till föremål för en sakkunnigbedömning (peer review). Detta innebär att högt uppsatta tjänstemän från ett litet antal 
nationella revisionsorgan utvärderar en systerorganisations organisation och/eller output utifrån specifi ka normer 
och mot bakgrund av sin yrkeserfarenhet. Eftersom alla nationella revisionsorgan utför jämförbara arbetsuppgifter 
kan sakkunnigbedömningar ge unik input för att förbättra revisionsorgan. 

Som en del av förberedelserna inför sakkunnigbedömningen genomförde revisionsrätten en självbedömning 
under 2006 vilket gav organisationen möjlighet att identifi era sina starka och svaga sidor. 

År 2007 godkände revisionsrätten en handlingsplan för att åtgärda de brister som identifi erats. Den omfattade totalt 
23 åtgärder av vilka följande sex behandlades i arbetsgrupper bestående både av ledamöter av revisionsrätten och 
av personal från olika delar och nivåer av organisationen:

1. Uppdrag, vision, strategiska mål och planering.

2. Styrning (ledarskap), struktur och organisation.

3. Interna resultatindikatorer.

4. Personal och intern kommunikation.

5. Externa intressenter och kommunikationsmetoder, en politik för extern kommunikation.

6. Förbättrad kvalitet på rapporterna.

Bland resultaten 2007 från dessa arbetsgrupper kan nämnas nya beskrivningar av revisionsrättens uppdrag, vision 
och värderingar samt strategiska mål, en ny strategi och riktlinjer för intern kommunikation och en rapport om hur 
rapporternas kvalitet kan förbättras. Sakkunnigbedömningen inleddes i slutet av 2007. 
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 FÖRBÄTTRA REVISIONSARBETET KVANTITATIVT OCH KVALITATIVT 

Flera av de antagna strategiska målen gäller institutionens output. Revisionsrättens mål är att förstärka eff ekten av 
sina revisioner genom att välja relevanta teman och förbättra rapporternas aktualitet, tydlighet och läsbarhet. Den 
har också föresatt sig att öka antalet eff ektivitetsrevisioner och förbättra deras kvalitet. 

År 2007 gjordes stora ansträngningar för att vidareutveckla metodbasen för revisionsrättens arbete, något som 
är viktigt för att garantera kvaliteten på revisionsarbetet. Revisionsrätten lade ner mycket arbete för att ta fram en 
ny revisionshandbok om redovisningsrevision och granskning av regelefterlevnad. Handboken kommer att vara 
klar 2008. 

Revisionsrättens nya handbok för eff ektivitetsrevision antogs i slutet av 2006, och 2007 var det första år denna 
handledning kunde användas av revisorerna. För att ytterligare höja kvaliteten på eff ektivitetsrevisionsarbetet har 
fl er riktlinjer utarbetats och ett fl ertal seminarier och utbildningar har hållits. 

Revisionsrätten har också höjt sin ambitionsnivå när det gäller användningen av informationsteknik. I den nya 
IT-strategi som antogs 2007 angav revisionsrätten målet att förbättra sin förmåga att genomföra IT-revisioner 
och göra användningen av datorstödd revisionsteknik (CAAT) vid redovisnings- och eff ektivitetsrevision till 
standardförfarande. 

Det är viktigt att revisionsrättens output kan bedömas kvantitativt och kvalitativt på ett lämpligt sätt. Revisionsrätten 
håller på att ta fram resultatindikatorer som bör göra det möjligt för den att ge en mängd upplysningar om 
institutionens eff ektivitet i kommande årliga verksamhetsrapporter. Revisionsrätten har för avsikt att i framtiden 
utarbeta en metod för bedömning av institutionens kostnadseff ektivitet. 
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Revisionsrätten 30 år

År 2007 fi rade Europeiska revisionsrätten 30-årsjubileum 

som Europeiska unionens externa revisionsorgan. 

Firandet startade med att göra revisionsrätten synlig 

(seminarier, informationsmontrar etc.) i flertalet av 

medlemsstaternas huvudstäder i samband med aktiviteterna 

under Europadagen 2007. 

Dessutom invigdes den 17 oktober 2007 en utställning 

om revisionsrättens 30 första år. Utställningen bestod av 

paneler med olika teman, ett bildspel med över 150 foton 

och videoinspelningar samt presentation av ett stort antal 

dokument. 

Luxemburgs centralbank högtidlighöll händelsen genom 

att ge ut ett minnesmynt i silver. 

Den 18 oktober 2007 höll Europeiska revisionsrätten ett 

seminarium på temat Utvecklingen av den off entliga revisionen 

inom EU där ett antal högt uppsatta experter på EU-nivå 

och personer med höga befattningar från institutionen 

deltog. En session ägnades åt att debattera Utmaningarna 

vid revision av EU-medel, medan en annan gällde Off entlig 

revision och redovisningsskyldighet i framtiden. 
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 FÖRBÄTTRA ANDRA ASPEKTER AV REVISIONSRÄTTEN ÄN REVISION

Många av uppgifterna i handlingsplanen handlar om kommunikation. 2007 var ett år då mer kraft ägnades åt att 
utveckla detta område. Bland annat lanserades en ny webbplats, informationsmaterial om årsrapporten publicerades 
i ett mer tillgängligt format och revisionsrätten fattade beslut om ett nytt förfarande för att lägga fram sina särskilda 
rapporter för Europaparlamentets budgetkontrollutskott. 

Andra händelser, oftast direkt eller delvis kopplade till handlingsplanen, var moderniseringen av revisionsrättens 
redovisningssystem och nya strategidokument om personal och IT. Revisionsrätten började också förnya sina 
informationssystem för revision, översättning, kunskap och kommunikation, styrningsinformation och personal. 

Under 2007 framskred förberedelserna inför den andra utbyggnaden av revisionsrättens huvudbyggnad som 
behövs till följd av den ökning av personalstyrkan som redan skett och som planeras. 

 REVISIONSARBETE UNDER 2008 7

Under 2008 kommer revisionsrätten som tidigare år att avge en årsrapport om Europeiska utvecklingsfonden 
liksom särskilda årsrapporter om de europeiska byråerna och andra organisationer, utöver årsrapporten om EU:s 
allmänna budget 2007. 

EU:s allmänna budgetutgifter planeras i sjuårscykler, så kallade budgetramar. År 2007 var det första året med den 
nya budgetramen som är uppbyggd kring politiska resultat. Revisionsrätten utnyttjar detta tillfälle för att bättre 
belysa en tidigare förändring – kommissionens övergång till verksamhetsbaserad budgetering och förvaltning 
samt uppdelningen av budgeten på 31 politikområden som omfattar omkring 220 verksamheter. Årsrapporten 
för 2007 kommer att presenteras med grupperade politikområden – nästan, men inte helt, i enlighet med de nya 
rubrikerna i budgetramen. 

I ruta 5 visas de utvalda granskningsuppgifter, uppdelade per revisionsgrupp, som har avslutats eller håller på att 
avslutas och som troligen kommer att off entliggöras som särskilda rapporter under 2008 eller i början av 2009. 

7 För en fullständig och detaljerad redovisning av revisionsrättens kommande arbete hänvisas till revisionsrättens arbetsprogram för 
2008 som fi nns på webbplatsen (www.eca.europa.eu).
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RUTA 5 

Bevarande och förvaltning av naturresurserna 

Genomförandet av mjölkkvoter i de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004

Förvaltningen av EU-stödet till off entlig lagring av spannmål

Förfaranden för avslutning av räkenskaper inom den gemensamma jordbrukspolitiken 

Strukturpolitik, transport, forskning och energi 

Förfarandena för utredning och utvärdering av större investeringsprojekt under programperioderna 

1994–1999 och 2000–2006

Europeiska unionens solidaritetsfond. Hur snabb, eff ektiv och fl exibel är den?

Programmet Intelligent energi 2003–2006

Ändamålsenligheten i strukturåtgärdsutgifter för projekt för avloppsvattenrening för programperioderna 

1994–1999 och 2000–2006

Det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet (Ispa) 2000–2066

Är genomförandeorgan ett eff ektivt instrument för genomförandet av EU-budgeten?

Externa åtgärder

Europeiska kommissionens återanpassningsstöd efter tsunamin och orkanen Mitch

EU-stödets ändamålsenlighet på området för frihet, säkerhet och rättvisa i Vitryssland, 

Moldavien och Ukraina

Egna medel, bankverksamhet, administrativa utgifter, gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan 

samt inre politik 

Bindande klassifi ceringsbesked (BKB)

Att uppnå resultat: en viktig förvaltningsfråga för Europeiska unionens tillsynsmyndigheter

Bankverksamhet i Medelhavsområdet

Kommissionens fi nansförvaltning

Vid valet av nya granskningsuppgifter har revisionsrätten identifi erat ett antal prioriterade områden som särskilt 
kommer att uppmärksammas 2008, såsom

innovation och den inre marknaden,• 
humankapital,• 
 hållbar energi,• 
 kommissionens strategi för att förenkla den rättsliga ramen för företag och medborgare i EU. • 
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INTERNATIONELLT SAMARBETE

 SAMARBETE MED DE NATIONELLA REVISIONSORGANEN INOM EU

I EG-fördraget angavs att revisionsrätten ska genomföra sina granskningar ”i samarbete” med medlemsstaternas 
nationella revisionsorgan. I Amsterdamfördraget lades senare till att ”revisionsrätten och medlemsstaternas nationella 
revisionsorgan skall samarbeta i en anda av förtroende och med bibehållet oberoende”. Detta utvecklades ytterligare 
genom Nicefördraget där revisionsrätten i slutaktens artonde förklaring uttryckligen uppmanades att inrätta en 
kontaktkommitté med medlemsstaternas revisionsorgan där ordförandena och revisionsrätten varje år möts för att 
diskutera frågor av ömsesidigt intresse. Löpande kontakter upprätthålls genom kontaktpersoner som utses av varje 
institution. Arbetsgrupper har inrättats för att utarbeta gemensamma ståndpunkter och gemensam praxis. 

En delegation från revisionsrätten deltog 2007 i det årliga möte för kontaktkommittén för ordförandena vid de 
nationella revisionsorganen i EU som arrangerades av Finlands nationella revisionsorgan den 3–4 december 
i Helsingfors. Huvudtema för mötet var riskhantering, godtagbar risknivå och det integrerade interkontrollsystemet 
vid förvaltning av EU-medel, i syfte att diskutera de nationella revisionsorganens roll i detta sammanhang. 

Revisionsrätten kommer att vara värd för kontaktkommitténs nästa möte den 1–2 december 2008. 

Under 2007 möttes kontaktpersonerna vid två tillfällen för att förbereda kontaktkommitténs möte. Det första 
sammanträdet ägde rum den 23–24 april i Haag och det andra den 11–12 oktober i Luxemburg då revisionsrätten 
var ordförande. Vid båda tillfällena diskuterades den senaste utvecklingen när det gäller förvaltning av EU-medel, 
och man gick även igenom det arbete som utförts av arbetsgruppen för samarbete som tittar på kontaktkommittén, 
hur den arbetar och hur den kan förbättras, och lägger fram förslag som ska garantera att kontaktkommittén 
arbetar eff ektivt. Man gick även igenom vad som gjorts i de olika arbets- och expertgrupper som har inrättats av 
kontaktkommittén för att undersöka specifi ka frågor av ömsesidigt intresse. 

Revisionsrätten deltog i sammanträden med nätverket för kandidatländer och potentiella kandidatländer (Turkiet, 
Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Albanien samt Bosnien och Hercegovina). Ordförandena för de 
nationella revisionsorganen i kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna och revisionsrätten träff ades 
den 11–12 juni 2007 i Skopje (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien). 

En viktig fråga om man vill förbättra det praktiska samarbetet vid revision av EU-medel gäller vilka revisionsstandarder 
som används. Mot denna bakgrund beslutade kontaktkommittén 2006 att inrätta en arbetsgrupp under ledning av 
en av revisionsrättens ledamöter, Josef Bonnici, som ska ta fram gemensamma revisionsstandarder och jämförbara 
granskningskriterier baserade på internationellt erkända revisionsstandarder som skräddarsytts för EU. Under 2007 
hölls de första sammanträdena på Europeiska revisionsrätten i Luxemburg. Arbetsgruppen lämnade en lägesrapport 
till kontaktkommittén i Helsingfors i december 2007 då kontaktkommittén också antog en resolution. 
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 ÖVRIGT INTERNATIONELLT SAMARBETE 

Revisionsrätten fortsatte att vara aktivt involverad i och bidra till förbättringen av internationella revisionsstandarder 
och revisionspraxis genom att delta i europeiska och internationella organisationer för off entliga revisionsorgan – 
Eurosai respektive Intosai. 

Revisionsrätten deltar i Eurosais arbetsgrupper för miljö respektive IT och också i Eurosais utbildningskommitté. 
Revisionsrätten var värd för ett seminarium i Luxemburg den 17–18 april 2007 om analys av de nationella 
revisionsorganens vanligaste problem när det gäller IT och ett seminarium den 4–6 december 2007 om var 
eff ektivitetsrevisionen står i dagsläget. 

Sedan revisionsrätten blev fullvärdig medlem av Intosai 2004 har den aktivt deltagit i underkommittéerna 
om redovisningsrevision (FAS), om granskning av regelefterlevnad (CAS) och om eff ektivitetsrevision (PAS). 
Revisionsrätten deltog i alla FAS-sammanträden 2007 och spelade en aktiv roll genom att bidra till de riktlinjer som 
utfärdades och diskuterades. FAS-kommittén utsåg revisionsrättens företrädare (Jesús Lázaro Cuenca) till en av sina 
företrädare i det projekt om revisionskvalitet som drivs av ledningsgruppen för kommittén för tjänsteutövningsregler 
(PSC). Revisionsrätten deltog också i CAS-mötet i januari 2007 i New Delhi. Vidare tillhandahöll revisionsrättens 
översättningsdirektorat resurser för korrekturläsning på spanska och tyska. 

Revisionsrätten deltog också i den XIX:e Intosaikongressen (Incosai) den 5–10 november 2007 i Mexiko där två 
huvudteman diskuterades: ett om förvaltning, redovisningsskyldighet och revision när det gäller statsskuld samt 
ett om system för eff ektivitetsrevision baserade på allmänt accepterade nyckelindikatorer. 

Under 2008 kommer revisionsrätten att fortsätta vara aktivt involverad i arbetsgrupper, seminarier och möten inom 
ramen för Eurosai och Intosai. 

Kontaktkommittén i Helsingfors i december 2007
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PERSONAL

 PERSONALPOLITIK

Revisionsrättens viktigaste tillgång är personalen. Den har en bred akademisk och yrkesmässig bakgrund och 
kvaliteten på personalens arbete och dess engagemang återspeglas i institutionens output. Revisionsrätten 
uppdaterade nyligen sin personalpolitik med fokus på rekrytering, fortbildning, karriärutveckling och förbättrade 
arbetsvillkor. 

12/2001 12/2007 
KVINNOR

MÄN

46 % 50 %54 % 50 %

Andel män och kvinnor bland revisionsrättens personal

 ANDEL MÄN OCH KVINNOR

Den 31 december 2007 bestod de 836 anställda i aktiv tjänst vid revisionsrätten (tjänstemän, tillfälligt anställda och 
kontraktsanställda men inte ledamöter, nationella experter och praktikanter) av nästan lika många kvinnor som 
män. Andelen anställda kvinnor vid institutionen har ökat sedan 2001, vilket framgår av diagrammet nedan, som 
ett resultat av revisionsrättens ansträngningar att uppnå könsbalans. 
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Diagrammet visar andelen män och kvinnor uppdelad på ansvarsnivå per den 31 december 2007. I likhet med övriga 
EU-institutioner tillämpar revisionsrätten en politik för lika möjligheter för kvinnor och män i sin personalförvaltning 
och vid rekrytering. Revisionsrätten konstaterar att man måste arbeta mer aktivt för att få fl er kvinnor på högre 
ledningsnivå. Av de 56 direktörerna och avdelningscheferna/enhetscheferna är 13 kvinnor (23 %), vilket är en ökning 
med 3 % jämfört med 2006. De fl esta arbetar vid översättningsdirektoratet och inom administrationen. 

 REKRYTERING

Revisionsrättens rekryteringspolitik följer samma allmänna principer och anställningsvillkor som övriga EU-institutioner, 
och personalstyrkan utgörs av både fast anställda tjänstemän och av personal med tillfälliga kontrakt. Europeiska 
rekryteringsbyrån (Epso) organiserar allmänna uttagningsprov för tjänster vid revisionsrätten. Revisionsrätten 
erbjuder också ett begränsat antal personer med universitetsutbildning praktikplatser på tre till fem månader. 

Under 2007 rekryterade revisionsrätten 179 personer: 117 tjänstemän, 35 tillfälligt anställda och 27 kontraktsanställda. 
Denna höga siff ra visar de framsteg som gjorts under 2007 när det gäller att tillsätta vakanta tjänster. Rekryteringen 
är beroende av om det fi nns reservlistor från Epsos uttagningsprov och om de räcker till. Den kan ta lång tid 
och leda till att det fi nns ovanligt många lediga tjänster. Revisionsrätten försöker ständigt korta tidsåtgången 
i rekryteringsprocessen. 

KVINNOR 

MÄN 

12/2006

M 32 %

12/2006 12/2006 12/2007 12/2007 12/2007

Assistenter – 

sekreterare 

(AST-nivå)

Revisorer – 

handläggare 

(AD-nivå)

Direktörer 

och 

avdelningschefer

Assistenter – 

sekreterare 

(AST-nivå)

Revisorer – 

handläggare 

(AD-nivå)

Direktörer 

och 

avdelningschefer

K 68 %

M 67 %

K 33 %

M 80 %

K 20 %

M 32 %

K 68 %

M 64 %

K 36 %

M 77 %

K 23 %

Andel män och kvinnor per tjänstegrupp
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 ÅLDERSPROFIL – KARRIÄRMÖJLIGHETER

Diagrammet nedan visar att revisionsrätten är en ”ung” institution (63 % är yngre än 44 år). Bland de 102 anställda 
som är 55 år eller äldre återfi nns 27 av de 56 direktörerna och avdelningscheferna/enhetscheferna, vilket innebär 
att den högre ledningen i stor utsträckning kommer att bytas ut under de närmaste 5 till 10 åren. 

 GRANSKNINGSBESÖK

För revisionsrättens revisionsarbete krävs att revisorerna besöker medlemsstaterna och andra länder som tar emot 
EU-medel för att få lämpliga revisionsbevis. Vanligen besöks centrala och lokala förvaltningar som är involverade 
i behandlingen, förvaltningen och betalningen av EU-medel och de slutliga mottagare som tar emot dem. 
Granskningsteamet består i allmänhet av två eller tre revisorer, och ett granskningsbesök kan normalt vara upp till 
två veckor beroende på typ av granskning och reseavstånd. Inom EU görs granskningsbesöken ofta tillsammans 
med de nationella revisionsorganen i de besökta medlemsstaterna som bidrar med värdefullt logistiskt och praktiskt 
stöd. 

Under 2007 gav granskningsbesöken upphov till resekostnader på 0,49 miljoner euro (0,43 miljoner euro under 
2006). Detta är en nödvändig investering för att få tillräcklig täckning med revision på alla nivåer och platser där 
EU-medel förvaltas. 
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I följande diagram sammanfattas det antal granskningsbesök revisionsrätten utförde inom EU:s medlemsstater 
och utanför unionen under 2007. 

Granskningsbesök 2007 – Medlemsstaterna

Granskningsbesök 2007 – Kandidatländer och länder utanför EU
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 FORTBILDNING

Revisionsyrket kräver kontinuerlig fortbildning. Vidare gör revisionsrättens specifi ka revisionsmiljö att det behövs 
revisorer med goda språkkunskaper. 

Under 2007 genomgick revisionsrättens personal i genomsnitt 12 dagars fortbildning. Den tekniska 
utbildningsverksamheten växte väsentligt i jämförelse med föregående år. Den viktigaste utvecklingen när det gäller 
utbildning är de nya kurserna om revisionsrättens handbok och riktlinjer för eff ektivitetsrevision, om kommissionens 
redovisningsregler, om användningen av periodiserad redovisning (ABAC), om det administrativa systemet SAP 
samt om annan informationsteknik och andra IT-applikationer för revision. Språkkurser svarade under 2007 för 52 % 
av det totala antalet fortbildningsdagar. 

Revisionsrätten har antagit en ledningsplan för fortbildning för åren 2008–2011 som syftar till att utveckla 
fortbildningen under kommande år med fokus på fortbildningar för genomförandet av personliga utvecklingsplaner 
för varje anställd. Vidare undersöker revisionsrätten möjligheten att skapa ett europeiskt examensbevis för revisorer 
inom off entlig sektor (PSAD, European Public Sector Auditor Diploma). 

I ruta 6 presenteras personalen vid en utvald enhet/avdelning inom revisionsrätten för att ge en inblick i det arbete 
som utförs, vilka personerna är, deras bakgrund och yrkeserfarenhet.
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RUTA 6 – FISKERAPPORTEN – RESULTATET AV ETT FRAMGÅNGSRIKT LAGARBETE

Revisionsrättens rapport från 2007 om kontroll-, inspektions- och 

sanktionssystemen när det gäller fiskeresurser (särskild rapport 

nr 7/2007) fi ck stor uppmärksamhet både från politiska beslutsfat-

tare och från medierna. De många tidningsartiklarna och de snabba 

reaktionerna från både kommissionen och rådet visade att rapporten 

var relevant och kom vid rätt tidpunkt. Bakom denna framgång låg ett 

team på ett dussin revisorer vid revisionsrätten som nära samarbetade 

med den ansvarige ledamoten Kikis Kazamias och hans kansli. 

Emmanuel Rauch, en fransk revisor som har arbetat vid revisionsrät-

ten i många år och hans kollega Alejandro Ballester, från Spanien, 

ledde granskningsteamet under förberedelsearbetet hösten 2005. 

Revisionen innebar granskningsbesök i sex medlemsstater, från 

Danmark till Italien, både på central förvaltningsnivå för att förstå 

kontrollsystemen och vid större hamnar för att bedöma hur systemen 

fungerade i praktiken. När teamets språkkunskaper var otillräckliga 

hjälpte revisionsrättens översättare till. 

Granskningsteamet är stolt över att ha bidragit till att beslutsfattarna 

gradvis blivit medvetna om de allvarliga konsekvenserna av genom-

förandet av gemenskapens fi skepolitik. Även andra institutioner har 

visat intresse för granskningen – och den har gett inspiration och 

kunskap till bland annat en kommande revision på ett liknande tema 

i länder runt Östersjön. 

Från vänster till höger, nerifrån och upp

Första raden

Alejandro Ballester Gallardo, handläggare (ES – 5 år vid revisionsrätten); Kikis Kazamias, ledamot av revisionsrätten (CY – 3 år vid 

revisionsrätten); Riemer Haagsma, handläggare (NL – 30 år vid revisionsrätten); Emmanuel Rauch, revisor (FR – 14 år vid revisionsrätten). 

Andra raden

Jean-Marc Daniele, attaché vid kansliet (FR – 5 år vid revisionsrätten); François Osete, revisor (FR/ES – 23 år vid revisionsrätten); Robert Markus, 

revisor (NL– 13 år vid revisionsrätten); Bertrand Tanguy, handläggare (FR – 3 år vid revisionsrätten); Pietro Puricella, revisor (IT – 11 år vid 

revisionsrätten).

Tredje raden

Anne Poulsen, översättare (DK – 16 år vid revisionsrätten); Maria del Carmen Jimenez, biträdande revisor (ES – 15 år vid revisionsrätten); Cecile 

Ramirez – sekreterare (FR – 5 år vid revisionsrätten); Neophytos Neophytou, attaché vid kansliet (CY – 3 år vid revisionsrätten); Krzysztof Zalega, 

handläggare (PL – 4 år vid revisionsrätten).

Övriga teammedlemmar (inte i bild)

Valéria Rota, handläggare (IT – 8 år vid revisionsrätten); Adeline Domingues, sekreterare (FR – 8 år vid revisionsrätten); Juha Vanhatalo, 

handläggare (FI – 3 år vid revisionsrätten); Paul Staff ord, handläggare (UK – 18 år vid revisionsrätten). 
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FINANSIELL INFORMATION

 BUDGET

Revisionsrättens budget utgör cirka 0,1 % av EU:s totala budget, eller omkring 1,8 % av EU:s budget för administration 
och institutionerna. Den ökade med 17 % under de tre senaste åren. Ökningen hänger i första hand samman med 
konsekvenserna av utvidgningarna av EU 2004 och 2007. 

En annan märkbar ökning gäller revisionsrättens anslag för fastigheter (anläggningstillgångarna nästan fördubblades 
mellan 2006 och 2008) som handlar om behovet av att hysa framtida och nyrekryterad personal i den andra 
utbyggnaden av revisionsrätten kallad ”K3” som kommer att stå klar 2013. 

I tabellen nedan visas hur anslagen fördelas mellan olika budgetposter. Anslagen för personal uppgår till omkring 
72 % av totalbeloppet för 2007. 

BUDGET 2006 2007 2008

Anslagsanvändning
Slutliga anslag

(1 000 euro)

Ledamöter av institutionen 11 350 11 270 12 061

Tjänstemän och tillfälligt anställda 77 907 82 583 88 712

Övrig personal och externa tjänster 4 223 4 014 4 248

Granskningsbesök – resekostnader 3 100 3 000 3 212

Övriga utgifter för personer 
knutna till institutionen

1 923 2 056 2 286

Delsumma avdelning 1 98 503 102 923 110 519

Fastigheter 6 287 8 126 12 110

Informationsteknik 
och telekommunikation

4 575 5 518 5 879

Inventarier och tillhörande kostnader 1 320 1 396 1 147

Löpande administrativa utgifter 807 435 425

Sammanträden och konferenser 352 872 876

Information och off entliggörande 1 353 1 810 1 813

Delsumma avdelning 2 14 694 18 157 22 250

Totalt revisionsrätten 113 197 121 080 132 769
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 TJÄNSTEN FÖR INTERNREVISION

Revisionsrättens tjänst för internrevision har till uppgift att hjälpa revisionsrätten att uppnå sina mål genom en 
systematisk och metodisk utvärdering av riskhantering, internkontroll och ledningsrutiner. Tjänsten för internrevision 
kommer också med förslag för att förbättra revisionsrättens eff ektivitet. För detta krävs en konstant utvärdering av 
revisionsrättens internkontrollsystem för att bedöma deras ändamålsenlighet. Mer övergripande måste enskilda 
avdelningars eff ektivitet när det gäller att genomföra politik, program eller åtgärder för att åstadkomma kontinuerliga 
förbättringar bedömas. 

Under 2007 var revisionsrättens tjänst för internrevision inriktad på redovisningsrevision (inklusive stöd till 
revisionsrättens externa revisor), genomgång av förhandskontroller, genomförandet av normerna för internkontroll, 
revisionsrättens senaste utbyggnad (den så kallade K2-byggnaden) och revisionsrättens rekryteringsprocess. 

Revisionsrättens revisionskommitté – bestående av tre ledamöter från revisionsrätten och en extern person i lämplig 
ställning – övervakar internrevisorns arbete och garanterar hans eller hennes oberoende. Vidare diskuterar den och 
tar del av internrevisorns arbetsprogram och rapporter, och begär (om det är nödvändigt) att internrevisorn gör 
särskilda revisioner. Kommittén sammanträdde åtta gånger under 2007. 

 EXTERN REVISION AV REVISIONSRÄTTEN

I sitt revisionsuttalande för 2006 (som lämnades den 28 september 2007) angav den externa revisorn följande: 

”Enligt vår uppfattning ger årsredovisningen en rättvisande bild av Europeiska revisionsrättens fi nansiella ställning per 
den 31 december 2006 liksom av resultatet av dess transaktioner under det budgetår som slutade vid samma datum, 
i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002, dess genomförandebestämmelser, 
god redovisningssed samt Europeiska revisionsrättens interna bestämmelser.” 8

Vidare framkom vid det externa revisionsarbetet inte något som skulle kunna ifrågasätta lämpligheten i de 
administrativa förfarandena och redovisningsförfarandena eller den interna kontrollen, eller den ekonomiska 
förvaltningens överensstämmelse med tillämpliga förordningar. 

8 EUT C 292, 5.12.2007.
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