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EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

UPPDRAG

Europeiska revisionsrätten är den EU-institution som enligt fördraget ska granska 

EU:s finanser. Revisionsrätten bidrar såsom EU:s externa revisor till att förbättra EU:s 

ekonomiska förvaltning, verkar för redovisningsskyldighet och insyn och fungerar 

som oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen.

VISION

En oberoende och dynamisk revisionsrätt som är erkänd för sin integritet 

och opartiskhet, som är respekterad för sin professionalism och för kvaliteten 

på och effekterna av sitt arbete och som ger intressenterna ett avgörande stöd 

när det gäller att förbättra förvaltningen av EU:s finanser.

VÄRDERINGAR

OBEROENDE, 
INTEGRITET OCH 
OPARTISKHET

Oberoende, integritet 
och opartiskhet för 
institutionen, dess 
ledamöter och dess 
personal.

Att utföra granskning 
på ett opartiskt sätt 
med beaktande 
av intressenternas 
synpunkter men utan 
att begära instruktioner 
eller ge efter för 
påtryckningar från 
någon extern källa.

PROFESSIONALISM

Att upprätthålla en 
förebildlig professionell 
standard i alla delar 
av sitt arbete.

Att engagera sig 
i vidareutvecklingen 
av offentlig revision 
inom EU och globalt.

MERVÄRDE

Att utarbeta relevanta 
granskningsrapporter 
av hög kvalitet i tid som 
grundas på tillförlitliga 
granskningsresultat 
och bevis, behandlar 
frågor av intresse för 
intressenterna och 
innehåller tydliga och 
tillförlitliga budskap.

Att bidra till faktiska 
förbättringar av 
förvaltningen av EU 
och till förbättrad 
redovisningsskyldighet 
när det gäller 
förvaltningen 
av EU-medel.

KOMPETENS OCH 
EFFEKTIVITET

Att se individen, 
utveckla talang och 
belöna prestationer.

Att genom 
ändamålsenlig 
kommunikation 
främja laganda.

Att maximera 
effektiviteten i alla 
delar av arbetet.
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Välkommen ti l l  Europeiska revisionsrättens 

årliga verksamhetsrapport för 2011. 

Under 2011 skedde viktiga förändringar av 

EU:s styresformer  som svar på den ekono-

miska och finansiella krisen. Dessa förändringar 

får betydande konsekvenser för användningen 

av offentliga medel i  framtiden. Mot denna 

bakgrund offentliggjorde vi i  maj ett stånd-

punktsdokument där vi  uppmärksammade 

vilka konsekvenser de åtgärder som vidtagits 

som svar på den ekonomiska och finansiella kri-

sen får för redovisningsskyldighet, insyn och 

offentlig revision. Senare under året uppma-

nade kontaktkommittén för ordförandena för 

medlemsstaternas högre revisionsorgan och 

Europeiska revisionsrätten beslutsfattarna i EU 

att se till att principerna för redovisningsskyl-

dighet, insyn och offentlig revision följs när det 

gäller offentliga medel. Framför allt efterlyste 

de högre revisionsorganen i  euroområdets 

länder en lämplig extern revision av Europe-

iska stabilitetsmekanismen. Detta ledde till ett 

beslut om att inrätta en revisionskommitté för 

mekanismen, i vilken bland annat en ledamot 

som föreslås av revisionsrätten kommer att ingå.

INLEDNING AV ORDFÖRANDEN

År 2011 fortsatte vi att sporras av resultaten 

av våra centrala resultatindikatorer ,  särskilt 

när det gäller uppföljningen av rekommen-

dationer som godtagits av revisionsobjekten 

och den uppskattning som vårt revisionsarbete 

har rönt från intressenter och externa exper-

ter. Vi lyckades öka vår output uttryckt i antal 

granskningsrapporter och yttranden 2011 men 

vi nådde inte riktigt upp till de ambitiösa mål 

som vi har fastställt för rapportering i rätt tid. 

Vi utarbetade våra årsrapporter med utökad 

information och införde ett nytt kapitel om att 

uppnå resultat, 42 särskilda årsrapporter och 

16 särskilda rapporter samt 7 yttranden och 

1 ståndpunktsdokument.

R ä c k v i d d e n  a v  r e v i s i o n s r ä t t e n s  g r a n s k -

ningsbefogenheter när det gäller unionens 

inkomster och utgifter, särskilt vad beträffar 

momsbaserade egna medel i medlemsstaterna, 

bekräftades av Europeiska unionens domstol 

i november 2011. 
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Från och med 2012 kommer vi  att  kunna 

rapportera om i vilken utsträckning våra rekom-

mendationer genomförs i praktiken. Vi kommer 

också att inleda en sakkunnigbedömning (peer 

review) av förfarandet för våra effektivitetsre-

visioner med sikte på att ytterligare förbättra 

våra särskilda rapporter. Under 2011 offent-

liggjorde vi etiska riktlinjer för att ytterligare 

förstärka ramen för revisionsarbetet och vi såg 

över våra riktlinjer och normer för revision för 

att effektivisera gransknings- och rapporte-

ringsprocesserna. En ny personalenkät kommer 

också att genomföras 2012.

Om vi tittar längre fram kommer vi under 2012 

att avsluta arbetet med vår strategi för perioden 

2013–2017. Ett antal fundamentala utmaningar 

är redan kända. EU:s styresformer kommer att 

fortsätta utvecklas och vi måste fortsätta verka 

för att principerna för redovisningsskyldighet, 

insyn och offentlig revision följs. Behovet av 

garantier av hög kvalitet och i rätt tid när det 

gäller användningen av EU-medel ökar, och vi 

måste utveckla våra revisioner och rapporter 

i enlighet därmed. I takt med att EU fortsätter 

V í tor  Manuel  da  S ILVA CALDEIRA

O r d f ö r a n d e

att utvecklas kommer vi också att se till att vi 

använder vår revisionserfarenhet på bästa sätt 

för att hjälpa de politiska beslutsfattarna att 

förbättra EU:s ekonomiska förvaltning. Att för-

bättra EU:s ekonomiska redovisningsskyldighet 

är ett mål som vi delar med andra aktörer och 

vi ska försöka öka våra ansträngningar genom 

att utveckla strategiska partnerskap. Slutligen 

måste vi på samma sätt som andra offentliga 

organ i EU vara beredda på att göra mer med 

mindre resurser och att förbättra vår organisa-

tions effektivitet.

Huruvida vi  kommer att kunna möta dessa 

utmaningar beror ytterst på de ansträngningar 

som alla de som arbetar på revisionsrätten gör. 

Vi har förbundit oss att utveckla kompeten-

sen hos vår personal. Det är en grundläggande 

värdering i vår organisation. Med hänsyn till 

personalens professionalism, dess engagemang 

och de resultat som den har uppnått i det för-

gångna är jag övertygad om att Europeiska 

revisionsrätten kommer att kunna uppnå sina 

mål också i framtiden.
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2011 I KORTHET

VÅR VERK SAMHE T

 o Årsrapporter om EU:s budget och om Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 

2010 med utökad information

 o 42 särskilda årsrapporter om EU:s byråer, decentraliserade organ och övriga insti-

tutioner för budgetåret 2010

 o 16 särski lda rapporter  om spec i f ika  budgetområden e l le r  om speci f ika 

förvaltningsteman

 o 7 yttranden med bidrag till budgetreformen, till exempel modernisering av politi-

ken för offentlig upphandling, och kommissionens lagstiftningsförslag till regler för 

sammanhållningsutgifterna efter 2013

 o Ståndpunktsdokument om konsekvenserna för offentlig redovisningsskyldighet 

och offentlig revision i EU och revisionsrättens roll mot bakgrund av den rådande 

finansiella och ekonomiska krisen

VÅR FÖRVALTNING

 o Fortsatt stärkande effekt av resultaten av våra centrala resultatindikatorer, särskilt 

vad beträffar kvaliteten på och effekten av vårt arbete

 o Antagande av etiska riktlinjer som ytterligare förstärker ramen för revisionsarbetet

 o Översyn av revisionsrättens riktlinjer och normer för revision för att effektivisera 

gransknings- och rapporteringsprocesserna

 o Omfördelning av personal från administrativa uppgifter till kärnuppgifter inom revi-

sionen, vilket har bidragit till att revisionspersonalen ökat med över 12 % jämfört 

med 2008

 o Omfattande byggnadsarbeten i samband med revisionsrättens byggprojekt avse-

ende en andra utbyggnad nästan avslutade och pågående inredningsarbete
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VÅR VERKSAMHET

GR ANSKNINGSR APPORTER OCH Y T TR ANDEN

 o Yttranden över förslag till lagstiftning med 

effekter på den ekonomiska förvaltningen 

och ståndpunktsdokument i andra frågor 

på revisionsrättens eget initiativ.

Europeiska revisionsrättens tre viktigaste pro-

dukter är följande:

 o Årsrapporter med i första hand resultaten av 

finansiella revisioner och regelefterlevnads-

revisioner av Europeiska unionens budget 

och Europeiska utvecklingsfonden. Separat 

offentliggjorda särskilda årsrapporter om 

EU:s byråer, övriga decentraliserade organ 

och övriga institutioner.

 o Särskilda rapporter  offentl iggörs under 

h e l a  å r e t  m e d  r e s u l t a t e t  a v  u t v a l d a 

revisioner (huvudsakligen effektivitetsrevi-

sioner) av specifika budgetområden eller 

förvaltningsteman.

Samtliga granskningsrapporter och yttranden finns i sin helhet på Europeiska revisionsrättens webb-

plats www.eca.europa.eu på 22 EU-språk.

2007

2

29

9

9

2008

2

29

12

5

2009

2

37

18

1

2010

2

40

14

6

2011

2

42

16

8

Antal rapporter 
och yttranden 

Årsrapporter om EU:s 
budget och Europeiska 
utvecklingsfonden

Särskilda årsrapporter 
om EU:s byråer 
och decentraliserade organ

Särskilda rapporter

Yttranden och övriga produkter

http://www.eca.europa.eu
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Huvudbudskapen i årsrapporten för 2010 

var följande:

 o Räkenskaperna för 2010 gav en rättvisande 

bild av Europeiska unionens finansiella 

ställning och av resultatet av transaktioner 

och kassaflöden för året. De betalningar 

som låg till grund för dessa räkenskaper 

innehöll däremot väsentliga fel. Felprocen-

ten uppskattades till 3,7 % för EU-budgeten 

som helhet. Generellt sett var kontroll-

systemen delvis ändamålsenliga när det 

gällde att garantera att betalningarna var 

korrekta.

 o Revisionsrättens uppskattade felprocent 

för verksamhetsområdet sammanhållning, 

energi och transport (det utgiftsområde 

inom EU där det förekommer flest fel) var 

högre än för 2009 med en uppskattad fel-

procent på 7,7 %. 

 o När det gäller EU:s övriga utgiftsområden 

fortsatte den uppskattade felprocenten att 

vara relativt stabil: När det gäller verksam-

hetsområdet jordbruk och naturresurser 

låg den uppskattade felprocenten på 2,3 %, 

det vill säga över väsentlighetsgränsen. De 

direktbetalningar som omfattas av det inte-

grerade systemet för administration och 

kontroll (IACS) innehöll dock inte några 

väsentliga fel.

 o Andelen förskottsbetalningar – förhands-

finansiering  – i  EU-budgeten har ökat 

markant. Redovisningsreglerna och över-

vakningen har inte anpassats til lräckligt 

till detta.

 o När EU:s utgiftsprogram planeras  bör 

kommissionen och medlemsstaterna ägna 

sig mer åt att fastställa SMART-mål, det vill 

säga mål som är specifika, mätbara, uppnå-

bara, relevanta och tidsbundna, och även 

åt att identifiera och minska riskerna för 

genomförandet.

ÅRSRAPPORTER 
FÖR BUDGETÅRET 2010

Å R S R A P P O R T  O M 
G E N O M F Ö R A N D E T  AV  EU: S 
B U D G E T  2010

Under  2011  gä l lde  huvudde len  av  rev i -

s i o n s r ä t t e n s  f i n a n s i e l l a  r e v i s i o n e r  o c h 

rege le f te r levnadsrev i s ioner  genomföran-

det av EU:s budget 2010. Detta resulterade 

i offentliggörandet av årsrapporten för 2010, 

med bland annat den sjuttonde revisionsför-

klaringen (DAS),  den 10 november 2011. Vi 

gjorde ett antal förändringar i årsrapporten för 

2010 för att öka tydligheten och tillhandahålla 

bättre information. Bland annat ändrade vi de 

verksamhetsområden (och tillhörande kapitel 

i  årsrapporten) som utgifterna delas in i ,  vi 

offentliggjorde den uppskattade felprocenten 

per verksamhetsområde (se nedan), förstärkte 

inr iktningen på rekommendationer för  att 

förbättra den ekonomiska förvaltningen och 

införde ett nytt kapitel om att uppnå resultat.

För första gången offentliggjorde revisionsrät-

ten den uppskattade felprocenten för såväl 

EU:s budget i dess helhet som för varje verksam-

hetsområde. Denna felprocent beräknas genom 

extrapolering av de kvantif ierbara fel  som 

konstaterats i de granskade urvalen av transak-

tioner. Revisionsrätten jämför den uppskattade 

felprocenten med en väsentlighetsgräns på 2 % 

för att ti l lsammans med andra bevis avgöra 

huruvida ett väsentligt fel föreligger. Felpro-

centen är inte ett mått på oegentligheter utan 

återspeglar revisionsrättens uppskattning av 

i vilken grad utgiftsreglerna inte har följts. Den 

innefattar brott mot reglerna för offentlig upp-

handling, icke stödberättigande eller felaktig 

beräkning av kostnader som man begärt ersätt-

ning för inom projekt som medfinansierats av 

EU eller jordbrukares redovisning av för stor 

areal.
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SÄ R S K I L DA  Å R S R A P P O R T E R  O M 
EU:S  BY R Å E R ,  D E C E N T R A L I S E R A D E 
O R G A N  O C H  Ö V R I G A 
I N S T I T U T I O N E R  F Ö R  2010

Revisionsrätten offentliggjorde i december 2011 

särskilda årsrapporter för budgetåret 2010 för 

var och en av EU:s 42 byråer, decentraliserade 

organ (till exempel gemensamma företag) och 

övriga institutioner (framför allt Europeiska 

centralbankens operativa effektivitet) .  Revi-

sionsrätten gjorde uttalanden utan reservation 

för alla granskade organ, utom för Europeiska 

byrån för GNSS (det globala systemet för satel-

litnavigering) på grund av oriktig bokföring av 

tillgångar, och för det gemensamma företaget 

Eniac på grund av att sammanställningen över 

resultatet av budgetgenomförandet inte fanns 

med i räkenskaperna.

EU-byråerna och de övriga decentraliserade 

organen har inrättats av EU-lagstiftaren för att 

fullgöra specifika uppgifter. Varje byrå har sitt 

eget mandat, sin egen styrelse, sin egen verk-

ställande direktör, sin egen personal och sin 

egen budget. Byråerna är verksamma på många 

områden, till exempel säkerhet, skydd, hälsa, 

forskning, finans, migration och resor. 

Å R S R A P P O R T  O M  E U R O P E I S K A 
U T V E C K L I N G S F O N D E N 
F Ö R  2010

I sin årsrapport om Europeiska utvecklings-

fonden för budgetåret 2010 (offentliggjord den 

10 november 2011) drog revisionsrätten slutsat-

sen att räkenskaperna för 2010 i allt väsentligt 

gav en rättvisande bild av EUF:s f inansiella 

ställning och av resultaten av transaktioner 

och kassaflöden i enlighet med dess budget-

förordning. EUF:s inkomster innehöll inte några 

väsentliga fel. EUF:s åtaganden var också lagliga 

och korrekta, men icke kvantifierbara fel konsta-

terades när det gällde upphandling. Väsentliga 

fel konstaterades dock i EUF:s betalningar till 

projekt ,  där felprocenten uppskattades t i l l 

3,4 %. Felen gällde bristande efterlevnad av 

stödvillkor. Revisionsrätten bedömde att de 

kontrollsystem som reglerar EUF:s utgifter var 

delvis ändamålsenliga när det gällde att garan-

tera att betalningarna var riktiga.

Ordförande Caldeira presenterar årsrapporten för 2010 

vid Europaparlamentets plenarsammanträde
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 o hur lång tid som förflutit sedan en eventuell 

tidigare revision,

 o förestående ändringar  av  de rät ts l iga 

ramarna,

 o politiskt eller allmänt intresse.

År 2011 antog revisionsrätten 16 särskilda 

rapporter i en rad ämnen, vilket är en ökning 

jämfört med de 14 som antogs 2010. De pre-

senteras kortfattat nedan under den aktuella 

rubriken i budgetramen – EU:s fleråriga budget. 

D e  s ä r s k i l d a  r a p p o r t e r n a  o f f e n t l i g g ö r s 

i  s in helhet på revis ionsrättens webbplats 

www.eca.europa.eu och via EU Bookshop på 

22 EU-språk. 

DE V I K TIGA S TE E TAPPE R NA UNDE R E N UT VALD E FFE K TIV ITE T SR E V ISI O N 

E LLE R G R ANSK N I N G AV R EG E LE F TE R LE V NAD

SÄRSKILDA RAPPORTER 2011

Utöver sina årsrapporter offentliggör revisions-

rätten särskilda rapporter under hela året. De 

gäller effektivitets- och regelefterlevnadsrevi-

sioner av specifika budgetområden eller utvalda 

förvaltningsteman. Revisionsrätten väljer ut och 

utformar dessa granskningsuppgifter så att de 

får största möjliga effekt och så att revisionsrät-

tens resurser används på bästa sätt. 

Vid valet av teman överväger revisionsrätten

 o riskerna när det gäller effektivitet och regel-

efterlevnad på inkomst- eller utgiftsområdet 

i fråga,

 o storleken på de aktuella inkomsterna eller 

utgifterna,

Förstudie

Nyttan och genomförbarheten av den föreslagna granskningen fastställs.

Revisionsplanering

Revisionens inriktning och omfattning, revisionsmål, revisionsmetod, revisionsmetodologi 

och tidsplan fastställs.

Fältarbete

Multidisciplinära team samlar in bevis på plats vid kommissionens huvudkontor 

och i medlemsstater och stödmottagande länder.

Analys av 
iakttagelserna

Fakta bekräftas av revisionsobjekten och bevis används för att dra slutsatser 

om revisionsmålen.

Upprättande 
av en rapport

De viktigaste granskningsresultaten och slutsatserna presenteras tydligt och strukturerat. 

Rekommendationer utarbetas.

Genomgång

Rapporten gås igenom tillsammans med revisionsobjektet.

Antagande

Rapporten antas.

Offentliggörande

Den särskilda rapporten offentliggörs på 22 officiella språk med revisionsobjektets svar.

http://www.eca.europa.eu
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H Å L L B A R  T I L LVÄ X T

Hållbar tillväxt avser tillväxt och arbetstillfällen 

och omfattar två teman: 

Konkurrenskraft omfattar medel till forskning 

och teknisk utveckling, sammanlänkning av 

Europa genom EU-nätverk, utbildning, främ-

jande av konkurrenskraften på en fullt integrerad 

inre marknad och den socialpolitiska agendan 

samt kärnkraftsavveckling. De EU-medel som 

avsatts för konkurrenskraft för tillväxt och sys-

selsättning under perioden 2007–2013 uppgår 

till 89,4 miljarder euro, eller 9,2 % av de totala 

utgifterna, och nästan två tredjedelar avser 

forskning och utveckling.

Sammanhållning för tillväxt och sysselsätt-

ning gäller främst sammanhållningspolitiken 

som genomförs via fonder för specifika verk-

samhetsområden,  bland annat Europeiska 

socialfonden, Europeiska regionala utvecklings-

fonden och Sammanhållningsfonden. Medlen 

används genom delad förvaltning av kommis-

sionen och EU:s medlemsstater. EU:s planerade 

sammanhållningsutgifter för perioden 2007–

2013 är 348,4 miljarder euro, vilket motsvarar 

35,7 % av den totala EU-budgeten.

Under 2011 antog revisionsrätten följande sär-

skilda rapporter på detta område:

 o I  Revisionen av garantiinstrumentet för 

små och medelstora företag  (nr 4/2011) 

granskades ändamålsenligheten i utform-

ningen och planeringen av instrumentet, 

förvaltningen av dess verksamhet och upp-

nåendet av dess mål. Garantiinstrumentet för 

små och medelstora företag är ett finansie-

ringsinstrument som förvaltas av Europeiska 

investeringsfonden för Europeiska kommis-

sionens räkning och som utfärdar garantier 

eller motgarantier till finansiella intermediä-

rer för lån som beviljats av finansinstitut till 

små och medelstora företag för att öka deras 

tillgång till skuldfinansiering.

 o I Var de turistprojekt som medfinansiera-

des av Eruf ändamålsenliga? (nr 6/2011) 

granskades förväntade resultat, hållbarhet, 

europeiskt mervärde och utformningen 

av projekt. Rapporten byggde på en bred 

undersökning av projekt i  nio medlems-

stater i 26 regioner. Mellan 2000 och 2006 

fördelades 4,6 miljarder euro i EU-medel 

inom Eruf till fysiska investeringar i turism 

genom projekt som valts ut och förvaltats av 

förvaltningsmyndigheter i medlemsstaterna.
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 o Har de e-förvaltningsprojekt som får Eruf-

stöd varit ändamålsenliga?  (nr 9/2011). 

Rapporten var inriktad på programperioden 

2000–2006 och fyra medlemsstater: Frankrike, 

Italien, Polen och Spanien. Revisionsrätten 

bedömde huruvida de medfinansierade pro-

jekten hade valts ut i enlighet med behoven, 

genomfördes planenligt och var användbara 

och bestående. Målen med det EU-stöd på 

6,7 miljarder euro som öronmärkts för infor-

mationssamhället av Eruf var utveckling av 

ny säker teknik och av infrastrukturkapaci-

teten och förbindelsemöjligheterna mellan 

regioner via bredband.

 o G a r a n t e r a r  k o m m i s s i o n e n s  f ö r f a r a n -

den att kontrollen av statligt stöd utförs 

ändamålsenligt? (nr 15/2011). Revisions-

rätten undersökte huruvida förfarandena 

och systemen garanterar att kommissionen 

handlägger alla relevanta ärenden på områ-

det statligt stöd och att ärendena handläggs 

ändamålsenligt och inom tidsfristerna samt 

gör det möjligt för kommissionen att över-

vaka vi lka effekter dess kontrol l  av det 

statliga stödet får. Kommissionen är ansva-

rig för att se till att det statliga stöd som 

medlemsstaterna beviljar är förenligt med 

Europeiska unionens inre marknad. Med-

lemsstaterna måste anmäla alla stödåtgärder 

ti l l  kommissionen och få kommissionens 

godkännande innan de ger statligt stöd.

 o EU:s ekonomiska stöd till  avvecklingen 

av kärnkraftverk i Bulgarien, Litauen och 

Slovakien: uppnådda resultat och framtida 

utmaningar (nr 16/2011). Revisionsrätten 

bedömde huruvida programåtgärderna 

hade utformats i enlighet med identifierade 

behov och utförts planenligt och huruvida 

arrangemangen när det gäl ler  ansvars-

skyldighet och styrning varit lämpliga och 

garanterat att EU-medlen använts ända-

målsenligt. Bulgarien, Litauen och Slovakien 

åtog sig i samband med förhandlingarna 

om anslutning till EU att i förtid stänga och 

därefter avveckla åtta icke uppgraderbara 

kärnreaktorer. På grund av den utomordent-

ligt stora bördan ger EU ett ekonomiskt stöd 

på 2,9 miljarder euro till de tre länderpro-

grammen mellan 1999 och 2013. 
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B E VA R A N D E  O C H  F Ö R VA LT N I N G 
AV  N AT U R R E S U R S E R

Under 2011 antog revisionsrätten följande sär-

skilda rapporter på detta område:

 o Systemet med samlat gårdsstöd – vad 

måste göras för att den ekonomiska för-

valtningen ska bli bättre? (särskild rapport 

nr 5/2011) – se rutan “En effektivitetsrevision 

i fokus” nedan.

 o Utformas och förvaltas stödet för mil-

j ö v ä n l i g t  j o r d b r u k  v ä l ?  (n r  7/2011) . 

Revisionsrätten bedömde huruvida politiken 

utformas och övervakas på ett sådant sätt att 

den ger konkreta miljövinster, jordbrukarna 

får tillräckligt stöd genom lämplig vägled-

ning och korrekta stödbelopp och specifika 

miljömässiga behov beaktas i förvaltningen 

av politiken. Stödet för miljövänligt jordbruk 

omfattar 2,5 miljarder euro i EU-utgifter per 

år och syftar till att tillmötesgå samhällets 

ökande behov av tjänster på miljöområdet 

genom att uppmuntra jordbrukarna att 

införa eller fortsätta att använda sådana jord-

bruksmetoder som är förenliga med skydd 

och förbättringar av miljön. Förvaltningen 

av denna politik delas av kommissionen och 

medlemsstaterna.

 o Återkrav av felaktigt utbetalda betalningar 

inom den gemensamma jordbrukspoli-

tiken (nr 8/2011), i vilken revisionsrätten 

bedömde ändamålsenligheten i de system 

som medlemsstaterna har upprättat och 

använder för att återkräva fastställda ford-

ringar. Vid revisionen granskades huruvida 

medlemsstaterna behandlar och redovisar 

fordringar på ett korrekt sätt, huruvida de 

lyckas driva in betalningar som fastställts vara 

felaktiga, huruvida de skriver av fordringar 

som oindrivbara på ett korrekt sätt och huru-

vida kommissionens övervakning och kontroll 

är ändamålsenlig. Europeiska unionen betalar 

ut omkring 55 miljarder euro per år till jord-

bruk och landsbygdsutveckling, varav en del 

betalas ut felaktigt till följd av oegentliga eller 

felaktiga ersättningsansökningar och måste 

återkrävas.

EU har ett  omfattande polit iskt  ansvar för 

jordbruk och landsbygdsutveckling, fiske och 

miljön. De planerade utgifterna för perioden 

2007–2013 uppgår till 413,1 miljarder euro, vil-

ket motsvarar 42,3 % av den totala EU-budgeten.

Tre fjärdedelar av utgifterna är direktbetalningar 

till jordbrukare och stöd till jordbruksmarkna-

der genom Europeiska garantifonden för 

jordbruket (EGFJ) – den ”första pelaren” i den 

gemensamma jordbrukspolitiken. En femtedel 

av utgifterna går till EU-stöd till landsbygds-

utveckling ,  som finansieras via Europeiska 

fonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), den 

”andra pelaren” i den gemensamma jordbruks-

politiken. Jordbruk och landsbygdsutveckling 

förvaltas gemensamt av kommissionen och 

medlemsstaterna.
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 o I Är skolmjölksprogrammet och program-

met för frukt i skolan ändamålsenliga? 

(nr  10/2011)  bedömde rev is ionsrätten 

huruvida EU-bidragen har en direkt effekt 

på stödmottagarnas konsumtion och om 

programmen kan fylla sin utbildande roll 

och påverka f ramtida kostvanor .  Syftet 

med dessa EU-program är att uppmuntra 

sunda kostvanor bland barn och få dem att 

konsumera mjölkprodukter och frukt och 

grönsaker samt att bidra til l  att förbättra 

marknaden för dessa produkter. EU avsät-

ter för närvarande en årlig budget på 180 

miljoner euro för dessa båda program.

 o Medger utformningen och förvaltningen 

av systemet med geografiska beteck-

n i n g a r  e t t  ä n d a m å l s e n l i g t  s y s t e m ? 

(nr  11/2011) .  Revis ionsrätten bedömde 

stabiliteten i systemet, hur attraktivt det 

är för producenter och konsumenternas 

medvetenhet om det. Systemet med geo-

grafiska beteckningar syftar till att skydda 

namn på produkter vars egenskaper asso-

cieras med det geografiska område där de 

produceras. Det ger jordbrukare och livs-

medelsproducenter en potentiell ekonomisk 

möjlighet och syftar till en positiv inverkan 

på landsbygden. 

 o Har EU:s åtgärder bidragit till  att fis-

keflottkapaciteten har anpassats t i l l 

fiskemöjligheterna?  (nr 12/2011).  Revi-

sionsrätten undersökte huruvida ramen för 

minskningen av flottkapaciteten var tyd-

lig och om de särskilda åtgärderna hade 

fastställts och genomförts väl. Revisionen 

genomfördes vid kommissionen och i Dan-

mark,  Spanien,  Frankrike,  I tal ien,  Polen, 

Portugal och Storbritannien. Syftet med EU:s 

gemensamma fiskeripolitik är att främja ett 

hållbart fiske. Det innebär att man måste 

uppnå balans mellan fiskeresurserna och 

fiskeflottan för att förhindra att fiskbestån-

den överexploateras. Överkapacitet har varit 

ett problem i många år, vilket underminerar 

fiskbeståndens hållbarhet och fiskesektorns 

bärkraftighet på lång sikt. Europeiska fiskeri-

fonden tillhandahåller 4,3 miljarder euro för 

programperioden 2007–2013.
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EN EFFEKTIVITETSREVISION I  FOKUS

SÄRSKILD RAPPORT NR 5/2011 SYSTEMET MED SAMLAT GÅRDSSTÖD  
VAD MÅSTE GÖRAS FÖR ATT DEN EKONOMISKA 

FÖRVALTNINGEN SKA BLI  BÄTTRE?

Vid denna effektivitetsrevision under-

sökte revisionsrätten om den finansiella 

förvaltningen av betalningarna inom 

systemet med samlat gårdsstöd, som 

för närvarande tillämpas i 17 av de 27 

EU-medlemsstaterna, hade varit sund. 

Utgifterna för systemet uppgick t i l l 

omkring 28,8 miljarder euro 2009.

Systemet med samlat gårdsstöd var ett 

centralt inslag i 2003 års reform av den 

gemensamma jordbrukspolitiken. Dess 

syfte var att ge inkomststöd till jordbru-

kare och att uppmuntra jordbrukare att 

anpassa sig mer till efterfrågan på mark-

naden. Genom reformen avskaffades 

kopplingen mellan stöd och produktion 

(“frikoppling”). I stället måste jordbru-

karen ha stödberättigad jordbruksmark till sitt förfogande och inneha ”stödrättigheter”. 

Från och med 2006 utförde revisionsrätten ett antal revisioner av kommissionens och medlemsstaternas 

förfaranden för att se till att stödrättigheterna och betalningarna till jordbrukarna var korrekta. Dessa 

revisioner omfattade alla de 17 medlemsstater som tillämpar systemet och resultaten rapporterades 

i årsrapporterna om EU:s budget för budgetåren 2006 och 2007.

Revisionsrätten beslutade att utifrån dessa resultat gå vidare och utföra en effektivitetsrevision med 

inriktning på följande:

 o Stödmottagarna inom denna politik, tillgången till stödet och definitionen av stödberättigande mark.

 o Systemets bidrag till målen att ge inkomststöd till jordbrukarna och att hålla jordbruksmarken i god 

jordbrukshävd och bevara miljön.

 o De särskilda effekter som uppstår genom systemets olika genomförandemodeller. 

Granskningsbesök gjordes vid kommissionen och i Frankrike, Storbritannien och Italien 2009 och 2010.

I särskild rapport nr 5/2011 dras slutsatsen att systemet för samlat gårdsstöd har bidragit till uppnåel-

sen av två centrala mål i den gemensamma jordbrukspolitiken: att uppmuntra jordbrukare att anpassa 

sig mer till efterfrågan på marknaden och att stödja inkomsterna inom jordbrukssektorn som helhet. 

Sammantaget har dock genomförandet av systemet gett upphov till ett antal diskutabla inslag när det 

gäller definitionen av politikens stödmottagare, vad som är stödberättigande skiften och verksamheter, 

systemets miljöpåverkan, fördelningen av stöd mellan och inom medlemsstaterna samt de historiska 

och regionala modellernas särskilda effekter.
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I rapporten rekommenderar revisionsrätten att betalningarna riktas bättre till aktiva jordbrukare så 

att skiften som inte används för jordbruk och verksamhet som inte bidrar till att höja produktiviteten 

inom jordbruket eller till att aktivt bevara markens miljömässiga värden kan uteslutas från systemet. 

Revisionsrätten rekommenderar också att kostnaderna för miljöeffekter och andra externa effekter 

som jordbrukarna skapar speglas i stödets storlek och att fördelningen av stödet mellan jordbrukarna 

blir mer balanserat. Beräkningen av stödet bör baseras på de rådande jordbruksvillkoren.

Revisionen utfördes av ett multidisciplinärt team bestående av åtta revisorer från avdelning I. 

Granskningsarbetet ledde inte bara till ökad förståelse av principen för frikopplat jordbruksstöd utan 

också av de effekter som hänger samman med övergången från det tidigare kopplade stödet. Enligt 

granskningsledaren Sven Kölling “var det en särskild utmaning att granska mångfalden av genomför-

andemodeller och varianter av systemet med samlat gårdsstöd i kombination med den nationella och 

regionala förvaltningspolitiken, som påverkade hur ändamålsenligt och effektivt stödet var”. Besök hos 

slutmottagare och kontroller på plats på jordbruksföretag visade sig vara nödvändiga för insamlingen 

av bevis till stöd för granskningsresultaten och slutsatserna. 

Ett antal av revisionsrättens rekommendationer återspeglas i kommissionens förslag till reform av 

den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 (som diskuterades när rapporten upprättades), bland 

annat definitionen av “aktiv jordbrukare” och minimikrav på verksamhet på vissa typer av mark, för-

delningen av stöd mellan stödmottagare, en minskning av antalet olika modeller för systemet med 

samlat gårdsstöd och bättre återspegling av kostnaderna för miljöeffekter i stödet.

Granskningsteamet (från vänster till höger): (främre raden) Heike Walz, Michel Cretin, ledamot av revisionsrätten, 

Aurelia Petliza, (bakre raden) Pietro Puricella, Dirk Pauwels, Sven Kölling och Sylvain Lehnhard



19

EU S O M  G L O B A L  PA R T N E R

EU:s verksamhet på området yttre förbindelser 

är inriktad på följande: utvidgning, skapa sta-

bilitet, säkerhet och välstånd i sitt grannskap, 

aktivt arbeta för en hållbar utveckling på inter-

nationell nivå och främja ett globalt politiskt 

styre och garantera strategisk och civil säkerhet.

EU har avsatt 55,9 miljarder euro för perioden 

2007–2013, vilket motsvarar 5,7 % av de totala 

planerade utgifterna för dessa mål. Merparten 

av utgifterna förvaltas direkt av kommissio-

nen antingen från huvudkontoret eller genom 

delegat ionerna.  V isst  stöd förvaltas  också 

gemensamt med internationella organisationer.

Under 2011 antog revisionsrätten följande sär-

skilda rapporter på detta område:

 o Har  deleger ingen av  kommiss ionens 

förvaltning av externt bistånd från huvud-

kontoret till  delegationerna lett till  ett 

bättre bistånd? (nr 1/2011). Revisionsrätten 

undersökte förvaltningsförfarandena och 

deras inverkan när det gällde att göra bistån-

det snabbare, förbättra biståndskvaliteten 

och inrätta tillförlitliga förfaranden för den 

ekonomiska förvaltningen. EU är världens 

största biståndsgivare och kommissionen 

förvaltar en betydande del av biståndet, 

8,4 miljarder euro 2009, genom sitt förvalt-

ningssystem, där ansvar har delegerats till 

kommissionens lokala kontor i partnerlän-

derna sedan 2002. 

 o Effektiviteten och ändamålsenligheten 

i EU-bidrag som kanaliseras genom FN-

organisationer i konfliktdrabbade länder 

(nr 3/2011). I fokus för revisionen stod pro-

jekt i  Afghanistan, Irak och Sudan under 

perioden 2006–2008. Det belopp som kana-

liserades av EuropeAid via FN-organisationer 

uppgick till omkring 4 miljarder euro under 

perioden 2005–2009. EU kan bidra med 

medel t i l l  projekt som enda givare eller 

tillsammans med andra givare, till förvalt-

ningsfonder med flera bidragsgivare utan att 

pengarna fördelas till någon särskild verk-

samhet eller något särskilt mål eller till en 

FN-organisations allmänna budget. 

 o Har EU-stödet förbättrat Kroatiens kapa-

citet att förvalta stöd efter anslutningen? 

(nr 14/2011). Revisionsrätten bedömde kom-

missionens planering av stödet och huruvida 

de EU-finansierade projekten hade uppnått 

de planerade resultaten. Syftet med EU:s 

föranslutningsstöd är att hjälpa kandidat-

länderna att förbättra sin administrativa 

kapacitet inför förvaltningen av de större 

belopp i EU-finansiering som de får tillgång 

till när de har blivit medlemsstater. Kroatien 

har fått 150 miljoner euro i stöd varje år 

sedan 2007.
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Under 2011 antog revisionsrätten följande sär-

skilda rapport på detta område:

 o Bidrar kontrollen av tullförfarande 42 till 

att förebygga och uppdaga undandra-

gande av mervärdesskatt?  (nr 13/2011). 

Revisionsrätten bedömde om det fanns ett 

stabilt regelverk för kampen mot undandra-

gande av mervärdesskatt i samband med 

tullförfarande 42. Granskningen utfördes 

i Belgien, Danmark, Spanien, Frankrike, Öst-

errike, Slovenien och Sverige. Tullförfarande 

42 är den mekanism som en EU-importör 

använder för att erhålla momsbefrielse. Det 

t i l lämpas när varor som importeras från 

ett land utanför EU till en medlemsstat ska 

transporteras ti l l  en andra medlemsstat. 

I sådana fall ska mervärdesskatten erläggas 

i destinationsmedlemsstaten.

Under 2011 antog revisionsrätten följande sär-

skilda rapport på detta område:

 o Uppföljning av särskild rapport nr 1/2005 

om förvaltningen av Europeiska byrån 

för bedrägeribekämpning  (nr 2/2011). 

Revisionsrätten bedömde de åtgärder som 

vidtagits för att genomföra rekommendatio-

nerna i en tidigare särskild rapport (nr 1/2005) 

i ämnet. Vid revisionen undersöktes huru-

vida Olaf hade fokuserat sin verksamhet på 

utredningsarbetet, huruvida den hade gjort 

utredningarna effektivare, hur den visade 

att utredningarna var ändamålsenliga och 

huruvida övervakningskommitténs roll hade 

förtydligats. Olaf ansvarar för att bekämpa 

bedrägerier och annan olaglig verksamhet 

som är till skada för EU:s budget. Byrån är 

underställd kommissionen men oberoende 

när det gäller utredningar och har ungefär 

500 anställda och en årlig budget på cirka 

50 miljoner euro.

A D M I N I S T R AT I O N

De administrativa utgifterna för EU:s insti-

tutioner ,  byråer och decentraliserade organ 

omfattar  personalkostnader ,  såsom löner 

och pensioner,  och utgifter för fastigheter, 

utrustning, energi, kommunikationer och infor-

mationsteknik. De totala utgifterna för perioden 

2007–2013 uppgår till 55,9 miljarder euro, vilket 

motsvarar 5,7 % av EU:s totala budget.

I N K O M S T E R

Europeiska unionens budget f inansieras ti l l 

största delen genom egna medel och övriga 

inkomster . Traditionella egna medel – främst 

tullar – står för omkring 12 % av EU:s totala 

inkomster och inkomsterna från de moms-

baserade egna medlen för ytterligare 12 %. 

Merparten av EU:s egna medel, eller omkring 

70 %, härrör från egna medel baserade på 

bruttonationalinkomst, vilket garanterar att 

budgeten alltid är i balans.
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YTTRANDEN OCH 
STÅNDPUNKTSDOKUMENT SOM 
OFFENTLIGGJORDES 2011

Revisionsrätten bidrog ti l l  att förbättra den 

ekonomiska förvaltningen av EU  genom 

sina yttranden över förslag till ny eller ändrad 

lagstiftning med finansiella effekter. Dessa ytt-

randen begärs av de övriga EU-institutionerna 

och används av de lagstiftande myndighe-

terna – Europaparlamentet och rådet – i deras 

arbete. Revisionsrätten kan också offentliggöra 

ståndpunktsdokument i andra frågor på eget 

initiativ.

År 2011 antog revisionsrätten föl jande sju 

yttranden:

 o Yttrande nr 1/2011 över förslaget till rådets 

förordning om ändring av förordning (EG) 

nr 215/2008 med budgetförordning för 

tionde Europeiska utvecklingsfonden i fråga 

om den europeiska avdelningen för yttre 

åtgärder

 o Yttrande nr  2/2011  över  det  gemen-

samma företaget Clean Skys f inansiel la 

bestämmelser

 o Yttrande nr 3/2011  över  förs laget t i l l 

ä n d r i n g  a v  b u d g e t f ö r o r d n i n g e n  f ö r 

Europaskolorna

 o Yttrande nr 4/2011 över kommissionens 

grönbok om en modernisering av EU:s poli-

tik för offentlig upphandling

 o Yttrande nr 5/2011 över förslaget till rådets 

förordning (Euratom) om regler för företags, 

forskningscentrums och universitets delta-

gande i indirekta åtgärder inom Europeiska 

atomenergigemenskapens ramprogram 

och för  spr idning av forskningsresultat 

(2012–2013)

 o Yttrande nr 6/2011 över det ändrade för-

slaget till Europaparlamentets och rådets 

förordning om ändring av förordning (EG) 

nr 1073/1999 om utredningar som utförs av 

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 

(Olaf) och om upphävande av förordning 

(Euratom) nr 1074/1999

Yttrande nr 7/2011 gällde förslaget till Euro-

paparlamentets och rådets förordning om 

gemensamma bestämmelser för sammanhåll-

ningsutgifter, som skulle kunna stå för upp 

till 45 % av EU:s totala utgifter under perioden 

2014–2020. EU-budgetens bidrag till uppnå-

endet av Europa 2020-målen är ti l l  stor del 

avhängigt av om de olika fonderna används 

sparsamt, effektivt och ändamålsenligt. Detta 

påverkar även EU-insatsernas trovärdighet 

och legitimitet. Den ständiga utmaningen är 

att uppnå goda kvalitativa resultat genom ett 

system där medel i förväg beviljas medlems-

staterna och där utnyttjande är ett implicit 

mål. Ändamålsenlig övervakning och redovis-

ningsskyldighet från kommissionens sida skulle 

hjälpa medlemsstaterna att använda medlen 

på ett bra sätt. 

Yttrandena offentliggörs i sin helhet på revi-

sionsrättens webbplats www.eca.europa.eu på 

alla officiella EU-språk. 

http://www.eca.europa.eu
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REVISIONSRÄTTENS STÅNDPUNKTSDOKUMENT:  KONSEKVENSER FÖR 
OFFENTLIG REDOVISNINGSSKYLDIGHET OCH OFFENTLIG REVISION 

I  EU OCH REVISIONSRÄTTENS ROLL MOT BAKGRUND AV DEN RÅDANDE 
FINANSIELLA OCH EKONOMISKA KRISEN

Den pågående globala finansiella och ekonomiska krisen får stora konsekvenser för Europeiska 

unionen. Som svar på krisen har EU vidtagit åtgärder som ska stödja finansbranschens bärkraftig-

het, främja ekonomisk återhämtning och tillväxt, ge finansiellt stöd till medlemsstaterna och stärka 

medlemsstaternas samordning av finanspolitiken och den ekonomiska politiken. Dessa åtgärder har 

fått stora konsekvenser för hur offentliga medel – de skatter som medborgarna betalar – används 

inom EU. Den förändrade ekonomiskpolitiska situationen i unionen innebär nya utmaningar när det 

gäller redovisningsskyldighet, insyn och offentlig revision. 

Revisionsrätten anser att de nya åtgärderna bör följa principen om att när det gäller offentliga medel 

ska det finnas lämpliga arrangemang för insyn, offentlig redovisningsskyldighet och offentlig revision. 

Därför offentliggjorde revisionsrätten den 19 maj 2011 ett ståndpunktsdokument om konsekvenserna 

för offentlig redovisningsskyldighet och offentlig revision i EU och revisionsrättens roll mot bakgrund 

av den rådande finansiella och ekonomiska krisen. 

I dokumentet drog revisionsrätten slutsatsen att den kommer att utföra revisioner av nya tillsynsmyn-

digheter, stödmekanismer med garantier från EU-budgeten och, så långt det är möjligt, kommissionens 

verksamhet när det gäller den europeiska planeringsterminen. Revisionsrätten konstaterade att det 

finns fall där arrangemangen för offentlig revision inte är tillfredsställande. Exempelvis anser den 

att fördraget om inrättandet av den europeiska stabilitetsmekanismen bör innehålla bestämmelser 

om offentlig extern revision. Slutligen konstaterade revisionsrätten att det finns ett antal fall där 

de behöriga institutionerna inom unionen, särskilt Europaparlamentet och rådet, måste reflektera 

över frågor som rör redovisningsskyldighet och öppenhet. Det gäller redovisningsstandarder och 

revisionsstandarder, centralbankernas verksamhet och uppföljningen av finanspolitiken inom ramen 

för de nya regler som nu införs.
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Revisionsrätten samarbetar med andra högre revisionsorgan främst genom 

 o kontaktkommittén för de högre revisionsorganen i EU:s medlemsstater,

 o nätverket för högre revisionsorgan i kandidatländer och potentiella kandidatländer till EU,

 o internationella organisationer för offentliga revisionsorgan, särskilt Internationella organisationen 

för högre revisionsorgan (Intosai) och dess europeiska motsvarighet (Eurosai).

KONTAKTKOMMITTÉN 

Enligt EU-fördraget ska revisionsrätten och 

medlemsstaternas nationella revisionsorgan 

samarbeta i en anda av förtroende och med 

bibehållet oberoende. Revisionsrätten samar-

betar aktivt med EU-medlemsstaternas högre 

revisionsorgan inom ramen för kontaktkommit-

tén. Kontaktkommittén är en församling som 

består av ordförandena för EU:s högre revisions-

organ och revisionsrätten och som träffas varje 

år. Den är ett forum för samarbete och utbyte av 

yrkeskunskaper i och yrkeserfarenhet av revision 

av EU-medel och andra EU-relaterade frågor. 

De dagliga kontakterna upprätthålls genom 

kontaktpersoner som utses av varje institution. 

Arbetsgrupper och nätverk som ska hjälpa till 

att utarbeta gemensamma ståndpunkter och 

gemensam praxis har inrättats.

Under 2011 var revisionsrätten tjänstgörande 

ordförande i kontaktkommittén och den fort-

satte att ge kommittén administrativt stöd och 

deltog aktivt i kommitténs olika arbetsgrupper 

och nätverk. 

SAMARBETE MED ANDRA HÖGRE REVISIONSORGAN

Kontaktkommitténs årliga möte 2011  hölls 

i revisionsrättens lokaler den 13–14 oktober 

2011. Mötets tyngdpunkt låg på ett seminarium 

om konsekvenserna för EU:s högre revisions-

organ och revisionsrätten av den europeiska 

planeringsterminen och den senaste tidens 

utveckling av EU:s ekonomiska styrning, bland 

annat reglering och övervakning av finansiella 

system och f inansinstitut ,  stat l igt stöd t i l l 

finanssektorn och revision av mekanismerna 

för att hantera eurokrisen.

Kontaktkommittén antog ett uttalande  (se 

ruta) riktat till Europaparlamentet, Europeiska 

rådet och Europeiska kommissionen och EU-

medlemsstaternas parlament och regeringar. 

Kommittén antog också en resolution där den 

noterade att de högre revisionsorganen i euro-

områdets länder hade efterlyst lämplig extern 

offentlig revision av den europeiska stabilitets-

mekanismen. Både uttalandet och resolutionen 

finns tillgängliga på kontaktkommitténs webb-

plats www.contactcommittee.eu.

Huvudtalarna vid kontaktkommitténs möte 2011: kommissionsledamot Olli Rehn, Luxemburgs finansminister 

Luc Frieden och Europeiska centralbankens vice ordförande Vítor Constâncio tillsammans med revisionsrättens 

ordförande Vítor Caldeira (trea från vänster).

http://www.contactcommittee.eu
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I  UTTALANDET OM KONSEKVENSERNA 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,  SOM ANTOGS AV KONTAKTKOMMITTÉN 

DEN 14 OKTOBER 2011,  FRAMHÅLLS DE PRINCIPER SOM BÖR FÖLJAS NÄR DET HANDLAR 

OM OFFENTLIGA MEDEL OCH ANGES HUVUDDRAGEN I  DET FRAMTIDA SAMARBETET

Lämplig offentlig revision av offentliga medel

Kontaktkommittén anser att följande principer bör följas när det handlar om offentliga medel:

 o “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.

 o Lämplig redovisningsskyldighet, bland annat genom offentlig granskning av insatser och möjlighet 

att utkräva ansvar av beslutsfattare och av dem som förvaltar processerna.

 o 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.”

För att se till att den offentliga revisionen reagerar på ett ändamålsenligt sätt på finanskrisen och den 

ekonomiska krisen och deras efterdyningar, kommer EU:s högre revisionsorgan och revisionsrätten 

“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”.
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Utökat samarbete mellan EU:s högre revisionsorgan och revisionsrätten

Det allt större ömsesidiga beroendet mellan EU:s ekonomier ökar det värde som kan uppnås med ett 

gemensamt perspektiv och ett nära samarbete genom kontaktkommittén. Samarbetet kan gälla att

 o “utbyta lärdomar som dragits av den senaste tidens granskningsresultat och deras effekt, som ett sätt 

att samla på sig och utbyta kunskap,

 o identifiera och sprida aktuell bästa praxis vid granskningen av nya (och befintliga) arrangemang,

 o identifiera brister i den offentliga revisionen och potentialen för nya granskningsuppgifter och nya 
partnerskap, och idéer om hur dessa bäst kan hanteras,

 o överväga och utveckla särskilda revisionsmetoder och revisionstekniker som de nationella revisions-

organen kan använda samt verktyg och vägledning för genomförandet av dem”.

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.

2011 års kontaktkommittémöte den 13–14 oktober i Luxemburg
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NÄTVERKET FÖR HÖGRE 
REVISIONSORGAN 
I KANDIDATLÄNDER OCH 
POTENTIELLA KANDIDATLÄNDER

Revis ionsrätten deltog  akt ivt  i  den verk-

s a m h e t  s o m  b e d r e v s  a v  n ä t v e r k e t  f ö r 

högre revisionsorgan i  kandidatländer och 

potentiel la kandidatländer för ett framtida 

EU-medlemskap 1.  Nätverkets  organisat ion 

liknar kontaktkommitténs och omfattar regel-

bundna möten för ordförandena för de högre 

revisionsorganen och kontaktpersoner samt 

arbetsgrupper ,  seminarier ,  workshops och 

parallella revisioner. Nätverkets främsta mål är 

att främja tillämpning av revisionsmetoder och 

revisionstekniker i enlighet med internationella 

standarder och bästa praxis i EU. 

Ett möte för ordförandena i nätverket hölls den 

8–9 mars 2011 i Istanbul. Mötet leddes gemen-

samt av det turkiska högre revisionsorganet och 

revisionsrätten och resulterade i att man antog 

Istanbulöverenskommelsen, med bland annat 

ett utkast till arbetsplan för framtida verksam-

het, som ska genomföras med aktivt stöd av 

revisionsrätten, Sigma och företrädare för EU:s 

högre revisionsorgan.

1 Den 12 februari  2012 omfattade nätverket fem 
kandidatländer (Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken 
Makedonien, Island, Montenegro och Turkiet) och tre 
potentiella kandidatländer (Albanien, Bosnien och 
Hercegovina och Serbien).

ÖVRIGT SAMARBETE

Under 2011 ledde revisionsrätten en sakkun-

nigbedömning (peer review) av Riksrevisjonen 

i Norge tillsammans med de högre revisions-

organen i Österrike och Finland. En rapport 

offentliggjordes i juni 2011.

Revisionsrätten fortsatte att aktivt delta i och 

bidra till Intosais och Eurosais verksamhet. Revi-

sionsrätten blev fullvärdig medlem av Intosai 

2004 och deltar sedan dess aktivt i de underkom-

mittéer som arbetar med revisionsstandarder. 

Under 2011, efter det att XX:e Incosai hade 

godkänt en heltäckande uppsättning inter-

nationella standarder (Issai) i november 2010, 

började dessa underkommittéer att genomföra 

sina nya arbetsplaner med inriktning på har-

monisering av ramen för Issai och spridning 

av standarderna och riktlinjer. Revisionsrätten 

bidrog också till arbetet i underkommittén för 

främjande av bästa praxis och kvalitetssäkring 

genom frivilliga sakkunnigbedömningar (peer 

review) och i underkommittén för främjande av 

kapacitetsuppbyggnadsåtgärder bland Intosai-

medlemmar samt till Intosais arbetsgrupp för 

miljörevision.

Vidare är revisionsrätten sedan 2008 ordförande 

i Intosais arbetsgrupp  för redovisningsskyl-

dighet för och revision av katastrofrelaterat 

bistånd. Ett av arbetsgruppens främsta mål är 

att utarbeta riktlinjer och identifiera och sprida 

bästa praxis för redovisningsskyldigheten vid 

katastrofbistånd, med fokus på åtgärder som är 

riktade till intressenter (multilaterala organisa-

tioner, biståndsorganisationer, regeringar och 

privata revisorer).



27

Vad beträffar Eurosai tog revisionsrätten ett 

steg framåt när den blev medlem av styrelsen 

för den kommande sexårsperioden. Revisions-

rätten deltog aktivt i Eurosais VIII:e kongress (30 

maj–2 juni 2011), som behandlade utmaningar, 

krav och ansvar för chefer i offentliga sektorn 

och de högre revisionsorganens roll samt de 

högre revisionsorganens granskning av obero-

ende tillsynsorgan. Ett uttalande som syftade 

till att stärka de högre revisionsorganens obe-

roende antogs.

I  december 2011 kulminerade Intosais och 

dess regionala arbetsgruppers ansträngningar 

för  att  stärka de högre revis ionsorganens 

oberoende och ge erkännande åt Lima- och 

Mexikodeklarationerna i att Förenta Nationer-

nas generalförsamling  antog en resolution 

om att främja den offentliga förvaltningens 

effektivitet, redovisningsskyldighet, ändamåls-

enlighet och öppenhet genom att stärka de 

högre revisionsorganen.
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Den 15 november 2011 meddelade dom-

stolen  s in dom  i  mål C-539/09 Europeiska 

k o m m i s s i o n e n  m o t  F ö r b u n d s r e p u b l i k e n 

Tyskland beträffande revisionsrättens gransk-

ningsbefogenheter när det gäller egna medel 

som härrör från mervärdesskatt (moms).

Målet hade sitt ursprung i det tyska federala 

finansministeriets vägran 2006 att låta revi-

sionsrätten utföra revisioner i Tyskland när det 

gäller det administrativa samarbetet mellan 

medlemsstaterna enligt rådets förordning (EG) 

nr 1798/2003 i fråga om mervärdesskatt. I sam-

band med utarbetandet av sin särskilda rapport 

nr 8/2007 valde revisionsrätten att utföra revi-

sioner i åtta medlemsstater, däribland Tyskland. 

De tyska myndigheterna invände mot revisions-

rättens rätt att utföra revisionen i fråga.

Den tyska regeringen hävdade att samarbetet 

mellan medlemsstater som organiseras genom 

förordning nr 1798/2003 inte hade något direkt 

samband med EU:s inkomster, eftersom moms 

är en nationell  skatt som ska särskil jas från 

momsbaserade egna medel. De sistnämnda 

fastställs efter en rad beräkningar och motsvarar 

en relativt liten del av de belopp som medlems-

staterna uppbär i form av moms.

Domstolen avvisade bestämt den tyska reger-

ingens resonemang som byggde på en strikt 

åtskillnad mellan medlemsstaternas inkomster 

från moms och unionens egna medel från moms. 

Efter att ha hört argumenten från kommissio-

nen, Europaparlamentet och revisionsrätten, 

betonade domstolen att de momsbaserade 

egna medlen är beroende av medlemsstater-

nas inkomster från moms. 

ÖVRIG VERK SAMHE T

Domstolen påminde om att syftet med förord-

ning nr 1798/2003 om administrativt samarbete 

i fråga om mervärdesskatt var att inrätta meka-

nismer för samarbete mellan medlemsstaterna 

som gör att de kan bekämpa momsfusk och 

uppbära moms effektivare. Detta påverkar även 

hur medel från moms ställs till EU-budgetens 

förfogande. Om samarbetet mellan nationella 

myndigheter ti l lämpas effektivt och i enlig-

het med förordningen, bidrar det till att fusket 

minskar och till att inkomster från mervärdes-

skatt uppbärs på ett effektivt sätt. Det bidrar till 

att medlen från mervärdesskatt kvarhålls på en 

korrekt nivå enligt olika tillämpliga EU-rättsakter 

och således till att den allmänna balansen beva-

ras vad avser egna medel.

Domstolen drog slutsatsen att revisionsrätten 

hade befogenhet att genomföra den planerade 

revisionen avseende det administrativa samar-

betet i fråga om mervärdesskatt, eftersom den 

faktiskt rörde EU:s inkomster och revisions-

rätten önskade undersöka huruvida nämnda 

inkomster var lagliga och om den ekonomiska 

förvaltningen av dem var sund. Därmed förelåg 

ett direkt samband mellan nämnda revision och 

revisionsrättens åligganden enligt fördraget. 

Mål C-539/09 är det första målet där domstolen 

har varit tvungen att uttryckligen uttala sig om 

räckvidden av revisionsrättens granskningsbe-

fogenheter. Domstolens dom är värdefull och 

uppmuntrande eftersom den förtydligar och 

bekräftar institutionens granskningsbefogen-

heter i förhållande till medlemsstaterna. 

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS BEFOGENHETER NÄR DET GÄLLER 
REVISIONEN AV MOMSBASERADE EGNA MEDEL 
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LÁZAROPRISET FÖR 
FORSKNING OM REVISION INOM 
DEN OFFENTLIGA SEKTORN 

År 2010 delade rev is ionsrätten för  första 

gången ut ett pris för forskning om revision 

inom den offentliga sektorn som är tänkt att 

utveckla kontakterna med forskarvärlden och 

stödja utveckling av offentlig revision i Europa. 

Denna första upplaga av priset delades ut till 

minnet av Jesús Lázaro Cuenca, tidigare direk-

tör  v id revis ionsrätten,  som under många 

år bidrog til l  utvecklingen av institutionens 

revisionsmetoder. 

Vinnarna av Lázaropriset, Sara Belleil och José 

Antonio Fernández Ajenjo, tog emot sina priser 

av revisionsrättens ordförande Vítor Caldeira 

och urvalskommittén vid en offentlig ceremoni 

som ägde rum den 5 juli 2011 vid revisionsrät-

ten i Luxemburg. Båda pristagarna presenterade 

sina avhandlingar vid en föreläsning:

Sara Belleil :  Contribution à une sociologie 

des pratiques managériales dans les politiques 

européennes – l ’exemple des audits  des ONG 

humanitaires :  entre importation et appropria-

tion (om förvaltningsrutiner inom europeisk 

politik vid revisioner av humanitära icke-statliga 

organisationer).

José Antonio Fernández Ajenjo: The control 

of public administration and the fight against 

corruption:  Special  reference to the Court  of 

Audit and General audit of the state administra-

tion (om kontroll av offentlig förvaltning och 

korruptionsbekämpning).

Ordförande Caldeira med vinnarna av Lázaropriset: Sara Belleil och José Antonio Fernández Ajenjo

Det var med stor sorg som Europeiska revi-

sionsrätten nåddes av beskedet om Sara Belleils 

alltför tidiga bortgång den 30 november 2011 

och som en hyllning skulle vi vilja lyfta fram 

hennes utmärkta och viktiga arbete.
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VÅR FÖRVALTNING

De senaste åren har revisionsrätten ägnat sig 

åt en intern reformprocess och bland annat 

tagit fram en första strategi för 2009–20122 med 

övergripande mål för att

 o maximera den samlade effekten av revisionerna,

 o ö k a  e f f e k t i v i t e t e n  g e n o m  o p t i m a l 

resursanvändning.

2 Revisionsstrategin 2009–2012 (Audit Strategy 2009-2012) 
finns tillgänglig på www.eca.europa.eu.

Många av de prioriterade åtgärderna i strate-

gin har genomförts. De återstående åtgärderna 

kommer att genomföras under 2012. De vikti-

gaste resultaten 2011 var följande:

 o En ökning av antalet särskilda rapporter , 

med ett genomsnitt på 16 per år mellan 

2009 och 2011, vilket innebar att det årliga 

målet på 12–15 rapporter överskreds.

 o Viktiga bidrag till reformen av EU:s budget.

 o Införande av regelbunden uppföljning av 

tidigare granskningsresultat, bland annat 

ska en övergripande uppföljningsrapport 

utarbetas för första gången 2012.

 o Ändrade riktlinjer och normer för revision.

 o Större tonvikt vid kärnverksamhet genom 

omflyttning av personal från stödtjänster till 

revision.

 o Offentliggörande av ett ståndpunktsdo-

kument  om konsekvenserna för offentlig 

redovisningsskyldighet och offentlig revision 

i EU och revisionsrättens roll mot bakgrund 

av den rådande finansiella och ekonomiska 

krisen.

ETISKA RIKTLINJER FÖR EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

GENOMFÖR ANDE T AV STR ATEGIN FÖR 20 09 2012

På rekommendation av den internationella sakkunnigbedömning (peer review) som gjordes 2008 

har revisionsrätten förstärkt sin ram för revisionsarbetet genom att anta ett antal etiska riktlinjer 

som bygger på Intosais etiska riktlinjer och Internationella standarder för kvalitetskontroll för högre 

revisionsorgan3. Revisionsrätten har infört ett förfarande som på årsbasis ska ge rimliga garantier för 

att revisionspersonalen uppfyller tillämpliga etiska krav. 

Att de värderingar som fastställs i de etiska riktlinjerna, såsom opartiskhet, objektivitet, lojalitet och 

tystnadsplikt, respekteras är en garanti för att revisionsrättens anställda agerar i det allmännas intresse, 

utan påverkan utifrån och utan hänsyn till personliga eller ekonomiska intressen. Revisionsrättens 

ram för professionellt uppförande ökar trovärdigheten i informationen till intressenterna. 

3 Issai 30 och Issai 40.

http://www.eca.europa.eu


32

MOT EN NY STR ATEGI 

FÖR RE VISIONSR ÄT TEN 20132017

Under 2011 började revisionsrätten arbetet med nästa strategi genom att bygga vidare på resultaten 

av den nuvarande strategin som löper ut 2012. Revisionsrätten utnyttjar tillfället till att anpassa sig 

till utvecklingen inom EU och inom revisionsbranschen och till att försöka tillgodose intressenternas 

behov och uppfylla deras förväntningar.

Ledamöter av Europeiska revisionsrätten
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Sedan 2008 har revisionsrätten successivt tagit 

fram ett antal centrala nyckelindikatorer för att

 o informera ledningen om hur utvecklingen 

för att nå målen för perioden 2009–2012 

fortskrider, 

 o stödja beslutsfattandet, 

 o ge intressenterna information om resultat. 

MÄTNING AV RE VISIONSR ÄT TENS 

RESULTAT 2011

Syftet med indikatorerna är  att  mäta cen-

trala delar av kvaliteten på och effekterna 

av revisionsrättens arbete, särskilt med hän-

syn ti l l  huvudintressenternas ståndpunkter 

och resursanvändningens effektivitet och 

ändamålsenlighet. 

År 2011 är det andra året då samtliga indika-

torer har varit  t i l lgängliga.  Revisionsrätten 

fortsätter att sporras av resultaten av sina cen-

trala nyckelindikatorer, särskilt när det gäller 

revisionsarbetets kvalitet och effekter. Indi-

katorerna ger dessutom en god grund för att 

identifiera var framsteg behövs och vad som 

behöver göras för att resultatet ska bli bättre 

i framtiden.

I N T R E S S E N T E R N A S  B E D Ö M N I N G

Via en enkät bad revisionsrätten de viktigaste användarna av rapporterna (Europaparlamentets bud-

getkontrollutskott och rådets budgetkommitté) och de viktigaste revisionsobjekten (i första hand 

personal vid Europeiska kommissionen) att betygsätta kvaliteten på och effekterna av revisions-

rättens årsrapporter för 2010 om EU:s allmänna budget och Europeiska utvecklingsfonden samt de 

särskilda rapporter som offentliggjordes 2011. De svarande använde en femgradig skala (1 – mycket 

dålig, 2 – dålig, 3 – tillfredsställande, 4 – bra, 5 – mycket bra).

KVALITETEN PÅ OCH EFFEKTERNA AV REVISIONSRÄTTENS ARBETE 

Revisionsrätten bedömer kvaliteten på och effekterna av sina rapporter utifrån intressenternas bedöm-

ningar, expertbedömningar och uppföljningen av sina rekommendationer. 

Mål 20112011

4,0 ≥ 4,2

3,7 ≥ 3,7

2010

4,2

3,7

De viktigaste användarnas bedömning av kvaliteten på och effekterna 

av revisionsrättens rapporter

Revisionsobjektens bedömning av kvaliteten på och effekterna av 

revisionsrättens rapporter

Resultatet visar att de viktigaste användarna av revisionsrättens rapporter i genomsnitt anser att de är ”bra”. 

Framför allt uppskattar de svarande att rapporterna är tydliga och relevanta samt professionalismen hos 

revisionsrättens revisionspersonal.
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E X P E R T B E D Ö M N I N G A R

Två externa bedömare har gått igenom innehållet i och presentationen av ett urval av revisions-

rättens rapporter som offentliggjordes 2011. Bedömarna utvärderade fyra särskilda rapporter och 

årsrapporterna för 2010 om den allmänna budgeten och Europeiska utvecklingsfonden. De bedömde 

kvaliteten på olika aspekter av rapporterna med hjälp av en fyrgradig skala, från “väsentligt försämrad” 

(1) till ”hög kvalitet” (4).

U P P F Ö L J N I N G  AV  R E K O M M E N D AT I O N E R

Revisionsrätten bidrar till att förbättra den ekonomiska förvaltningen genom sina rekommendationer. 

För att leda till förändring måste revisionsrättens rekommendationer först godtas av revisionsobjek-

ten och sedan genomföras. Indikatorn är baserad på rekommendationerna i de årsrapporter och de 

särskilda rapporter som offentliggjordes 2011.

Mål 20112011

De externa experternas bedömningar av innehållet i och 

presentationen av revisionsrättens rapporter
2,8 ≥ 3,0

Resultatet visar att bedömarna anser att kvaliteten på revisionsrättens rapporter är “tillfredsställande”. 

Bedömningarna har resulterat i värdefull information och värdefulla rekommendationer som revisionsrätten 

kommer att använda för att förbättra kvaliteten på framtida rapporter.

2010

3,0

Mål 20112011

Andel i procent av de rekommendationer efter revision som godtagits 

av revisionsobjektet
93 % ≥ 90 %

År 2011 började revisionsrätten systematiskt undersöka hur revisionsobjekten genomför rekommendationer. 

Från och med 2012 kommer revisionsrätten att kunna rapportera om i vilken utsträckning rekommendationer 

genomförs i praktiken och leder till förbättringar.

2010

90 %
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R A P P O R T E R  I  R ÄT T  T I D

Revisionsrätten har som mål att anta alla sina granskningsrapporter inom de fastställda tidsfris-

terna . För årsrapporterna och de särskilda årsrapporterna måste lagstadgade tidsfrister följas. För 

särskilda rapporter finns det inte någon lagstadgad tidsfrist för offentliggörande, utan där används 

det planerade datumet för antagande som mått på punktlighet.

4

4 Målen för dessa indikatorer har ändrats från 100 % (2008–2010) till 90 % för att hänsyn ska tas till oförutsedda händelser.

EFFEKTIV OCH ÄNDAMÅLSENLIG ANVÄNDNING AV RESURSER 

Revisionsrätten bedömer hur effektivt och ändamålsenligt den använder sina resurser när det gäller 

förmågan att i rätt tid producera rapporter och granskningsresultat, uppfylla sina skyldigheter i fråga 

om ekonomisk förvaltning och garantera personalens välbefinnande och yrkeskompetens.

G R A N S K N I N G S R E S U LTAT  I  R ÄT T  T I D

Revisionsrättens sammanställningar av preliminära granskningsresultat innehåller uppgifter om 

specifika granskningsresultat och utarbetas efter granskningsbesök i varje medlemsstat eller vid 

kommissionen. De används av revisionsrätten för att tillsammans med revisionsobjekten bekräfta att 

resultaten är sakligt korrekta och de utgör därför ett viktigt steg i revisionsprocessen. Revisionsrätten 

har tidigare konstaterat att sammanställningar av preliminära granskningsresultat behöver utfärdas 

betydligt snabbare och fastställt målet att 80 % av dem ska utfärdas inom två månader efter det 

aktuella granskningsbesöket före utgången av 2012.

Antal antagna rapporter jämfört med det planerade antalet

Mål 201142011

83 % 90 %

Antal rapporter som antogs i tid 75 % 90 %

Sammantaget uppfyllde inte revisionsrätten sina mål fullt ut 2011. Det mycket ambitiösa målet för antalet 

rapporter uppnåddes inte, men det övergripande målet på 12–15 särskilda rapporter per år överskreds 

och outputen var högre än 2010. Alla årsrapporter, och alla särskilda årsrapporter utom en, antogs planenligt 

och offentliggjordes inom tidsfristen.

2010

90 %

80 %

Mål 20112011

Andel sammanställningar av preliminära granskningsresultat som 

utfärdas i tid
58 %

80 % senast 
2012

Revisionsrätten utfärdade fler sammanställningar av preliminära granskningsresultat i tid 2011, men målet 

har ännu inte uppnåtts. Betydande framsteg har gjorts de senaste tre åren (endast 27 % av sammanställningarna 

utfärdades i tid 2008) och revisionsrätten kommer att fortsätta sina ansträngningar för att bli ännu bättre.

2010

54 %
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E X T E R N  B E D Ö M N I N G  AV  D E N  E K O N O M I S K A  F Ö R VA LT N I N G E N

Revisionsrätten strävar efter att få ett uttalande utan reservation om årsredovisningen och med-

elsanvändningen från den externa revisorn samt att beviljas ansvarsfrihet av Europaparlamentet på 

rådets rekommendation.

FO R T B I L D N I N G

I enlighet med Internationella revisorförbundets (IFAC) riktlinjer är revisionsrättens mål att ge varje 

revisor i genomsnitt 40 timmar (5 dagar) fortbildning av annat slag än språkutbildning per år.

PE R S O N A L E N S  T R I V S E L

Enligt en intern enkät 2009 om personalens trivsel var 86 % av revisionsrättens personal generellt 

sett nöjda med sitt arbete. Den övergripande personaltrivseln uppgick till 2,8 på en fyrgradig skala 

mellan 1 och 4, där ett resultat över 2,5 innebär allmän trivsel. Revisionsrättens mål är att bibehålla 

eller förbättra detta resultat 2012 då en liknande enkät kommer att genomföras.

Mål2011

Uttalande utan reservation från den externa revisorn och ansvarsfrihet 

beviljad
Ja Ja

Den externa revisorn intygar också att medelsanvändningen och kontrollförfarandena har varit korrekta.

2010

Ja

Mål2011

Antal dagar med fortbildning av annat slag än språkutbildning 

i genomsnitt per revisor
6,1 dagar ≥ 5 dagar

Revisionsrätten överskred än en gång fortbildningsmålet för revisionspersonal, vilket speglar den betydelse som 

institutionen tillmäter personalutveckling. Om man räknar med språkutbildning får personalen i genomsnitt 

9,3 fortbildningsdagar per år.

2010

5,7 dagar
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STÖD TILL  RE VISION

PERSONAL

FÖ R D E L N I N G  AV  P E R S O N A L

Revisionsrättens viktigaste tillgång är persona-

len. Den 31 december 2011 hade revisionsrätten 

enligt tjänsteförteckningen 887 tjänstemän 

och tillfälligt anställda (exklusive ledamöter, 

kontraktsanstäl lda,  nationella experter och 

praktikanter). 564 av dem arbetar på revisions-

avdelningarna ( inklusive 123 personer vid 

ledamöternas kanslier), 148 inom översättning, 

148 med administrativt stöd och 27 på ordfö-

randens avdelningar. 

Hur framgångsrik revisionsrätten är i sin revisionsverksamhet beror till stor del på kvaliteten på de 

specialiserade stödtjänsterna. Dessa tjänster tillhandahåller den logistiska och tekniska sakkunskap 

som gör att revisionsrätten kan

 o rekrytera, behålla och motivera sin personal och utveckla dess yrkeskompetens,

 o kommunicera granskningsresultaten på alla EU:s officiella språk,

 o använda informationstekniken optimalt, 

 o förvalta sin budget och underhålla sina faciliteter,

 o utföra granskningsbesök för att inhämta revisionsbevis på plats i de länder där EU-medel uppbärs 

och används. 

Totalt

2011

525 557

2009 2010

163 151

171 157

564Revision 

Översättning 

Administration

880 889

148

148

887

Fördelning av 
revisionsrättens personal 
den 31 december

21 24Ordföranden 27

501

2008

163

173

857

20

För  att  b idra t i l l  målet  opt imal  resursan-

vändning fortsatte alla avdelningar 2011 att 

identifiera och vidta effektivitetsåtgärder med 

utgångspunkt i förenklade förfaranden. När så 

var möjligt omfördelades icke-revisionstjänster 

som frigjorts genom effektivisering til l  revi-

sionsområdet, vilket utgjorde mer än hälften 

av ökningen på 12,6 % av det antal tjänster som 

avsatts för revision sedan 2008.
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KÖ N S F Ö R D E L N I N G

Revisionsrätten driver, liksom de övriga EU-insti-

tutionerna, en politik för lika möjligheter inom 

personalförvaltning och rekrytering. Revisions-

rätten har uppnått en balans mellan kvinnor 

och män i sin personalstyrka, efter det att ande-

len kvinnor gradvis ökat under årens lopp.

R E K R Y T E R I N G

Revisionsrättens personal har mycket skiftande 

utbildning och yrkesbakgrund och kval ite-

ten på dess arbete och engagemang speglas 

i institutionens output. Revisionsrättens rekryte-

ringspolitik följer EU-institutionernas allmänna 

principer och anställningsvillkor, och personal-

styrkan består av både fast anställda tjänstemän 

och personal med tillfälliga kontrakt. Allmänna 

uttagningsprov för tjänster vid revisionsrät-

ten anordnas av Europeiska rekryteringsbyrån 

(Epso). Revisionsrätten erbjuder också personer 

med högskoleutbildning ett antal praktikplatser 

under en period på tre till fem månader.

Under 2011 rekryterade revisionsrätten 75 per-

soner: 23 tjänstemän, 24 tillfälligt anställda och 

28 kontraktsanställda. Revisionsrätten lyckades 

särskilt väl med rekryteringen av ny personal till 

revisionstjänster. Det fanns 25 lediga tjänster 

den 31 december 2011, det vill säga betydligt 

färre än de 44 tjänster som var lediga 2010. 

Detta gjorde att andelen vakanta tjänster 

sjönk till under 3 % för första gången.

I tabellerna nedan visas andelen kvinnor och män på respektive ansvarsnivå den 31 december 2011. 

Av de 65 direktörerna och enhetscheferna är 18 (28 %) kvinnor, vilket är i linje med tidigare år. Flertalet 

av dem arbetar på översättningsdirektoratet och de administrativa avdelningarna.

Andelen kvinnor på AD-nivå ökar.  Efter de 

senaste rekryteringsomgångarna är 45 % av all 

AD5–AD8-personal kvinnor.

2001

KvinnorMän

54 % 46 %

2011 50 % 50 %

2010

KvinnorMän

31 % 69 %

2011 33 % 67 %

2010

KvinnorMän

62 % 38 %

2011 61 % 39 %

2010

KvinnorMän

70 % 30 %

2011 72 % 28 %

Assistenter (AST-nivå) Revisorer – handläggare (AD-nivå)

Direktörer och enhetschefer
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Å L D E R S P R O F I L

Åldersprofilen över anställda i aktiv tjänst den 31 december visar att 60 % av revisionsrättens anställda 

är under 44 år.

23 av de 65 direktörerna och enhetscheferna är 55 år eller äldre. Det innebär att en stor del av den 

högsta ledningen kommer att bytas ut under de närmaste 5 till 10 åren. 

FORTBILDNING 

Revisionsyrket kräver kontinuerlig fortbildning 

för att personalen ska kunna hålla sig ajour med 

utvecklingen inom yrket och skaffa sig ny kom-

petens. Revisionsrättens specifika revisionsmiljö 

gör också att det behövs revisorer med goda 

språkkunskaper.

Under 2011 genomgick var je  anstäl ld v id 

revisionsrätten i genomsnitt 9,3 dagars fort-

bildning. Språkkurser utgjorde 54 % av denna 

summa, jämfört med 57 % 2010. Utöver språk-

utbildning genomgick revisorerna 6,1 dagars 

fortbildning 2011, vilket innebar att ett centralt 

mål för institutionen uppfylldes.

Under 2011 förbättrade revisionsrätten utbild-

ningsinnehållet och tog fram nya kurser för att 

tillgodose revisionsprioriteringar. Revisionsrät-

ten har också effektiviserat förvaltningssystemet 

för utbildningsverksamheten.

ÖVERSÄTTNING

Översättning utgör ett stöd till revisionsverk-

samheten som att revisionsrätten kan fullgöra 

sitt uppdrag och uppfylla sina kommunikations-

mål. Den totala mängden översatt text 2011 var 

ungefär densamma som 2010. Över 99 % av 

översättningstjänsterna utfördes i tid. 

Under 2011 omfördelades ytterligare tjänster 

och anställda från översättningsdirektoratet till 

revisionen.

Revisionsrättens översättningsdirektorat gav 

också språkligt stöd till revisorer på gransk-

n ingsbesök  och under  de  o l ika  faser  då 

granskningsrapporterna utarbetas. Stöd gavs 

också till kontaktkommittén och Intosais arbets-

grupper och när det gällde andra särskilda 

behov inom revisionsrättens revisionsverk-

samhet. Översättningsdirektoratet var också 

aktivt i interinstitutionella och internationella 

yrkesforum.

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

Ålder

20–24

3,8 %

16,3 %

20,7 %

19,2 %

17,5 %

11,5 %

7,6 %

3,4 %

0,0 %
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INFORMATIONSTEKNIK

Informationsteknik (IT) är ett redskap som gör 

att revisionsrätten kan uppnå de övergripande 

målen i sin strategi för perioden 2009–2012. 

Under 2011 

 o ökade revisionsrätten sina investeringar 

i  kunskapshanter ing  genom att  bör ja 

utveckla en ny version av sitt verktyg för 

revisionsstöd (projektet kallas Assyst2) uti-

från sin nyligen införda samarbetsplattform,

 o f o r t s a t t e  r e v i s i o n s r ä t t e n  a k t i v t  s i n a 

ansträngningar för att effektivisera interna 

processer genom elektroniska arbetsflöden 

när det till exempel gällde administrationen 

av tjänsteresor och utbildning samt elek-

tronisk arkivering av personalakter i syfte 

att ständigt förbättra effektiviteten och 

ändamålsenligheten,

 o fortsatte revisionsrätten att stödja rörlighet 

genom att införa smartmobiler och bärbara 

datorer och starta ett extranätprojekt som 

också kommer att vara av central betydelse 

för att underlätta elektroniskt utbyte med 

flera av revisionsrättens partner (bland annat 

revisionsobjekt, budgetmyndigheten, nyan-

ställda och leverantörer).

Dessa framsteg har åstadkommits samtidigt 

som vi har fortsatt att öka driftssäkerheten och 

driftskontinuiteten så att den tillgänglighet och 

kvalitet som krävs när det gäller alla revisions-

rättens IT-tjänster garanteras.

ADMINISTRATION 
OCH FACILITETER

Direktoratet för ekonomi och stöd har som upp-

gift att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt 

samt i rätt tid tillhandahålla revisionsrättens 

revisorer lämpliga stödtjänster och se till att 

de mekanismer för finansiering, intern kontroll 

och redovisning som behövs för all revisionsrät-

tens verksamhet finns tillgängliga. Under 2011 

fortsatte direktoratet att koncentrera sig på att 

ytterligare öka effektiviteten och ändamåls-

enligheten så att resurser kunde frigöras och 

omfördelas till revisionen.

Mot slutet av 2008 ingicks en överenskom-

melse med budgetmyndigheten (rådet och 

parlamentet) om finansieringen av revisions-

rättens K3-byggnad, och en viktig verksamhet 

under 2011 var denna andra utbyggnad av 

revisionsrättens huvudbyggnad. Bygg- och 

anläggningsarbetena avslutades under 2011 

och byggnadens ytterhölje stod klart i slutet 

av året. Betydande framsteg har gjorts när det 

gäller inredningsarbetena. Bygget håller sig 

inom tids- och budgetramarna. Revisionsrät-

ten förväntas ta byggnaden i besittning före 

utgången av 2012 och inflyttning kommer att 

ske under det första kvartalet 2013. 

Undersökningar som gjordes 2009 och 2010 

ledde revisionsrätten ti l l  slutsatsen att den 

skulle kunna uppnå sina säkerhetsmål  bäst 

och hantera risker verkningsfullast och kost-

nadsef fekt ivast  om t i l lhandahål landet  av 

mottagnings-  och säkerhets funkt ionerna 

internaliserades. Detta skedde i april 2011 då 

den externa säkerhetsentreprenören ersattes 

av en liten grupp kontraktsanställda. Det nya 

arrangemanget fungerar väl. Jämfört med 2009 

minskar de årliga kostnaderna för 2012 med 

över 0,5 miljoner euro.
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GRANSKNINGSBESÖK

Revisionsrättens revisioner kräver att reviso-

rerna besöker medlemsstaternas myndigheter 

och andra mottagare av EU-medel samt inter-

nationella organisationers huvudkontor, t i l l 

exempel FN. Syftet med dessa besök är att 

inhämta direkta revisionsbevis. 

Granskningsbesök görs vanligtvis vid centrala 

och lokala förvaltningar som behandlar, för-

valtar och betalar ut EU-medel och hos de 

slutmottagare som tar emot dem. Inom EU görs 

granskningsbesöken ofta i samarbete med det 

högre revisionsorganet i den berörda medlems-

staten. Granskningsteamen består i allmänhet 

av två eller tre revisorer, och ett gransknings-

besök kan vara mellan några dagar och upp till 

två veckor beroende på typen av granskning 

och reseavstånd. 

Under 2011 gjorde revisionsrätten totalt 379 

granskningsbesök5 – 343 i medlemsstaterna 

och 36 utanför EU – som gällde årl iga, sär-

skilda årliga och utvalda granskningsuppgifter. 

Ett jämförbart antal granskningsbesök gjordes 

vid EU:s institutioner och organ i Bryssel och 

Luxemburg.

5 Detta speglar antalet medlemsstater och stödmottagande 
länder som besöktes för varje granskningsuppgift. Det 
mosvarande antalet 2010 var 376.

GRANSKNINGSBESÖK 2011 

Granskningsbesök i EU
Totalt 343

Granskningsbesök utanför EU
Totalt 36
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Revisionsrätten finansieras  genom EU:s all-

männa budget. Budgeten utgör ungefär 0,1 % 

av EU:s totala utgifter och mindre än 2 % av de 

totala administrativa utgifterna.

EKONOMISK INFORMATION

GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN FÖR 2011

Slutliga 
anslagBUDGETÅRET 2011 Åtaganden Betalningar

Utnyttjande i % 
(åtaganden/

anslag)

10 – Ledamöter av institutionen

12 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

14 – Övrig personal och externa tjänster

162 – Tjänsteresor

161 + 163 + 165 – Övriga utgifter för personer 
som är knutna till institutionen

Delsumma avdelning 1

20 – Fastigheter

210 – Databehandling och telekommunikationer

212 + 214 + 216 – Inventarier och tillhörande kostnader

23 – Löpande administrativa utgifter

25 – Sammanträden och konferenser

27 – Information och offentliggörande

Delsumma avdelning 2

Revisionsrätten totalt

13 411

95 416

4 205

3 652

2 485

12 952

87 624

3 864

3 417

2 115

12 817

87 382

3 820

2 827

1 530

97 %

92 %

92 %

94 %

85 %

119 169 109 972 108 37692 %

25 162 24 365 12 87497 %

144 331 134 337 121 25093 %

14 171

6 500

816

542

893

13 915

6 500

746

482

753

5 913

4 702

691

265

570

98 %

100 %

91 %

89 %

84 %

2 240 1 969 73388 %

Avdelning 1: Personer som är knutna till institutionen

Avdelning 2: Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

(tusen euro)
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Den totala genomförandegraden för  bud-

geten 2011 var 93 %. För avdelning 1 var 

genomförandegraden 92 %, och den lägsta 

utnyttjandegraden (85 %) var i kapitel 16 (övriga 

utgifter för personer knutna till institutionen). 

Den genomsnittliga genomförandegraden för 

avdelning 2 var 97 %.

Beloppet för betalningarna inom kapitel 20 

(fastigheter, t.ex. byggnader) påverkas av upp-

förandet av K3-byggnaden. Den tredje delen 

av finansieringen på 7 miljoner euro för detta 

projekt togs upp i 2011 års budget. Åtaganden 

har ingåtts för hela detta belopp och delar av 

beloppet betalades 2011. Återstoden av ansla-

gen för K3-byggnaden förs över till 2012 för att 

täcka kontrakt som projektledaren undertecknat 

med byggföretag för revisionsrättens räkning. 

Anslagen kommer att användas i enlighet med 

det förslag som revisionsrätten lämnade til l 

Europaparlamentet och rådet 2008.

Den totala  kostnaden för  uppförandet av 

K3-byggnaden beräknas till 79 miljoner euro 

som ska finansieras under en femårsperiod: 

55 miljoner euro 2009, 11 miljoner euro 2010, 

7 miljoner euro 2011 och 3 miljoner euro 2012 

respektive 2013.
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BUDGETEN FÖR 2012 

Budgeten för 2012 innebär en minskning på 

1,28 % jämfört med 2011, vilket främst beror 

på de lägre anslagen till den nya K3-byggnaden.

2012BUDGET 2011

10 – Ledamöter av institutionen

(tusen euro)

12 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

14 – Övrig personal och externa tjänster

162 – Tjänsteresor

161 + 163 + 165 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen

Delsumma avdelning 1

20 – Fastigheter

210 – Databehandling och telekommunikationer

212 + 214 + 216 – Inventarier och tillhörande kostnader

23 – Löpande administrativa utgifter

25 – Sammanträden och konferenser

27 – Information och offentliggörande

Delsumma avdelning 2

Revisionsrätten totalt

14 592

96 487

4 173

3 802

2 682

12 930

95 957

3 825

3 652

2 485

121 736 118 849

20 741 25 482

142 477 144 331

9 941

6 501

837

525

793

14 611

6 500

816

422

893

2 144 2 240

 Avdelning 1: Personer som är knutna till institutionen

Avdelning 2: Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter
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RE VISION OCH REDOVISNINGSSK YLDIGHE T

INTERNREVISION 

Internrevisionstjänstens uppdrag är att tillhan-

dahålla oberoende och objektiva säkrings- och 

rådgivningstjänster som ska skapa mervärde 

och förbättra revisionsrättens verksamhet. Den 

bistår revisionsrätten när det gäller att uppnå 

institutionens mål och tillför ett systematiskt 

och disciplinerat tillvägagångssätt när den gör 

utvärderingar och lämnar rekommendationer 

för att förbättra ändamålsenligheten i proces-

serna för riskhantering, riskkontroll och styrning.

När internrevisionstjänsten fullgör sitt uppdrag 

agerar den i enlighet med EU:s budgetförord-

ning, med de regler som gäller EU-tjänstemän 

och med de internationella standarderna för 

yrkesmässigt utövande av internrevision 

( International Standards for  the Professional 

Practice of Internal Auditing) .  Sedan 2009 är 

revisionsrättens internrevisionstjänst certifie-

rad i enlighet med de internationellt erkända 

standarder som utfärdats av den internationella 

sammanslutningen av internrevisorer (Institute 

of Internal Auditors).

Under 2011 rapporterade revis ionsrättens 

i n t e r n r e v i s i o n s t j ä n s t  o m  f ö l j a n d e :  l ä g e t 

i genomförandet av revisionsrättens strategi 

för perioden 2009–2012, genomförandet av de 

centrala resultatindikatorerna, uppförandet av 

revisionsrättens nya K3-byggnad, användningen 

av förvaltningskontot för betalningar till stöd-

berättigande stödmottagare och uppföljningen 

av t idigare granskningsrekommendationer. 

Internrevisionstjänsten gav revisionsrättens 

externa revisorer ful lt  stöd i  deras gransk-

ning av revisionsrättens årsredovisning och 

ändamålsenligheten i revisionsrättens interna 

kontrollförfaranden.

Revisionsrättens internrevisionskommitté är 

rådgivande organ i frågor som rör internrevi-

sionsfunktionen och övervakar den därmed 

sammanhängande internkontrollmiljön inom 

ramen för institutionens riskhanteringsprocesser. 

Under 2011 diskuterade internrevisionskommittén 

och internrevisorn resultaten av internrevisions-

tjänstens granskningar, genomförandet av de 

handlingsplaner som har en effekt på internkon-

trollmiljön och risker som påverkar styrningen 

av institutionen. 

EXTERN REVISION 
AV REVISIONSRÄTTEN 

Revisionsrättens årsredovisning granskas av en 

oberoende extern revisor. Det är viktigt att revi-

sionsrätten tillämpar samma principer för insyn 

och redovisningsskyldighet på sig själv som på 

revisionsobjekten.

Rapporten från den externa revisorn – Price-

waterhouseCoopers Sàrl – om revisionsrättens 

räkenskaper för budgetåret 2010 offentliggjor-

des i september 20116.

6 EUT C 267, 9.9.2011.
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DEN EXTERNA REVISORNS UTTALANDEN  
BUDGETÅRET 2010

NÄR DET GÄLLER ÅRSREDOVISNINGEN:

“Vi anser att årsredovisningen ger en sann och rättvisande bild av Europeiska revisionsrättens finan-

siella ställning per den 31 december 2010 och av dess ekonomiska resultat och kassaflöden under 

det år som slutade vid samma datum, i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 

av den 25 juni 2002, kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 

om genomförandebestämmelser för denna förordning och Europeiska unionens redovisningsregler.”

NÄR DET GÄLLER ANVÄNDNINGEN AV RESURSER OCH KONTROLLÅTGÄRDERNA:

“Vid den granskning som beskrivs i denna rapport och på grundval av kriterierna ovan, har det inte 

kommit fram några omständigheter som i något väsentligt avseende tyder på att 

a)  de resurser som tilldelats revisionsrätten inte har använts för avsedda ändamål,

b)  att kontrollåtgärderna inte ger nödvändiga garantier för att de finansiella transaktionerna följer 

gällande regler och förordningar.”



48

FÖRKL ARING AV DEN DELEGER ADE 

UTANORDNAREN

Jag, Europeiska revisionsrättens generalsekreterare, intygar härmed i min egenskap av 

delegerad utanordnare att

 o uppgifterna i denna rapport är fullständiga och korrekta,

 o jag har uppnått rimlig säkerhet om att 

 – de resurser som til ldelats de verksamheter som beskrivs i  denna rapport har 

använts för avsedda ändamål och i enlighet med principerna för en sund ekono-

misk förvaltning,

 – de kontrollförfaranden som införts ger nödvändiga garantier när det gäller laglig-

heten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna 

och garanterar att påståenden eller misstankar om oegentligheter behandlas på 

ett lämpligt sätt.

Denna säkerhet grundar sig på min bedömning och på den information som jag förfogar 

över, till exempel resultaten av efterhandskontroller och internrevisorns och den externa 

revisorns rapporter för tidigare budgetår.

Jag intygar att jag inte känner till någonting som inte har nämnts i rapporten och som 

skulle kunna skada institutionens intressen.

Luxemburg den 8 mars 2012

Eduardo RUIZ GARCÍA

G e n e r a l s e k r e t e r a r e
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Europeiska revisionsrätten är Europeiska unionens oberoende externa revisionsorgan med 

säte i Luxemburg. Revisionsrätten arbetar som ett kollegium med 27 ledamöter, en från varje 

medlemsstat. Ledamöterna utses av rådet efter samråd med Europaparlamentet för en man-

datperiod på sex år som kan förnyas. Ledamöterna väljer bland sig en ordförande för en period 

på tre år som kan förnyas. 

Revisionsrätten är organiserad i avdelningar som ledamöterna placeras i. Avdelningarna utar-

betar rapporter och yttranden som revisionsrätten antar. Revisionsavdelningarna I–IV ansvarar 

för olika inkomst- och utgiftsområden och den femte avdelningen, CEAD-avdelningen, ansvarar 

för övergripande frågor. Avdelningarna stöds av personalen vid revisionsdirektoraten. Efter 

ändringen 2010 av revisionsrättens arbetsordning kan vissa kategorier av revisionsrättens 

rapporter och yttranden antas av avdelningarna i stället för av hela kollegiet.

Revisionsrättens ordförande är ordförande i förvaltningskommittén som består av doyenen 

eller doyennen i varje avdelning och generalsekreteraren (som är ansvarig för revisionsrättens 

administrativa tjänster och stödtjänster). Kommittén har en samordnande roll och bereder 

revisionsrättens beslut i frågor om strategisk planering, resultatstyrning och administrativa 

ärenden.

Varje ledamot är ansvarig för specifika uppgifter, främst inom revision. Ledamöterna lägger 

fram revisionsförslag och rapporter i frågor som de ansvarar för inför avdelningarna och revi-

sionsrätten som helhet. När en rapport har antagits presenterar den föredragande ledamoten 

den för Europaparlamentet, rådet och andra intressenter. Ledamöterna stöds av personalen 

i sina kanslier och av det team som har tilldelats den aktuella granskningsuppgiften. 

STYRNINGEN 

AV EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN
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