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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

Professionalism

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

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

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.

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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Inledning av ordföranden

Kära läsare,
2013 var ett viktigt år för EU:s framtida ekonomiska
förvaltning. Europeiska unionen antog den fleråriga
budgetram och lagstiftning som kommer att styra
hur EU:s budget används under 2014–2020.
Under året producerade revisionsrätten 77 rapporter och yttranden, publikationer som är resultatet av revisionsrättens finansiella revisioner,
efterlevnadsrevisioner och effektivitetsrevisioner.
De innehåller en stor mängd viktig information och
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många rekommendationer om hur EU:s ekonomiska
förvaltning och redovisningsskyldighet kan förbättras under programperioden 2014–2020. I den årliga
verksamhetsrapporten påminner revisionsrätten om
ett antal huvudbudskap.
2013 var ett viktigt är även i revisionsrättens utveckling. Det var det första året med vår nya strategi för
2013–2017 som är en vägledning för revisionsrättens verksamhet under perioden, med målet att vårt
bidrag till EU:s offentliga redovisningsskyldighet ska
vara så värdefullt som möjligt.

Inledning av ordföranden

Strategin omsätts i praktiken genom tio huvudinitiativ som ska genomföras före slutet av 2014. Goda
framsteg gjordes med initiativen under 2013. Framför allt utvecklade revisionsrätten ett nytt system
för verksamhetsplanering, och en oberoende
sakkunnigbedömning (peer review) av revisionsrättens effektivitetsrevisionsmetoder utfördes. Det
team som ansvarade för sakkunnigbedömningen
kommer att offentliggöra sin rapport under första
kvartalet av 2014.
Som svar på den ekonomiska och finansiella krisen
antog EU 2013 en gemensam tillsynsmekanism för
banker under Europeiska centralbanken för att stärka
Ekonomiska och monetära unionen. Det ger revisionsrätten en utökad roll när det gäller att garantera ECB:s
redovisningsskyldighet avseende övervakningen
av kreditinstitut. Detta medför liksom andra delar
i EU:s svar på den pågående finansiella krisen och
statsskuldskrisen ett antal nya lagstiftningsåtgärder,
översyn av finanssektorns övervakningssystem och
massiva internationella insatser för att stödja de drabbade länderna. Som ett svar på denna nya utveckling
inom EU beslutade revisionsrätten att inrätta ett särskilt projektteam för att bygga upp sin kapacitet att
granska EU:s finansiella och ekonomiska styrning.
Med anledning av sitt 35-årsjubileum anordnade
revisionsrätten två evenemang för sina ledamöter,
sin personal och sina intressenter för att uppmärksamma förberedelserna inför framtiden. Det första
evenemanget var en högnivåkonferens om EU:s
styrelseformer och ansvarsskyldighet, där Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy talade. Revisionsrätten invigde också officiellt en ny
byggnad i Luxemburg vid en ceremoni i närvaro av
Luxemburgs dåvarande premiärminister Jean‑Claude
Juncker. Den nya byggnaden kommer att främja lagandan genom att alla anställda arbetar tillsammans
på samma plats.
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Även om revisionsrätten ligger i Luxemburg innebär
verksamheten att granskningsteamen måste åka dit
där EU‑medlen används för att samla in de bevis som
behövs för revisionsrättens rapporter. Den årliga
verksamhetsrapporten för 2013 ger en översikt över
gjorda revisionsbesök och offentliggjorda rapporter. Revisionsrättens revision av EU:s stöd till den
palestinska myndigheten beskrivs mer ingående.
Den utgör ett levande exempel på vad som krävs för
att revisionsrätten ska kunna fullgöra sitt uppdrag
och vittnar om engagemang och professionalism hos
revisionsrättens personal vars sakkunskap och hårda
arbete institutionen och de medborgare den tjänar
alltid kan lita på.

Vítor Manuel da Silva Caldeira
Ordförande
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2013 i korthet

Vår verksamhet

••Årsrapporter om EU:s budget och om EUF för
budgetåret 2012 som var tydligare än tidigare
och innehöll mer information.

Vår förvaltning

••2013 var det första året i genomförandet av en

ny strategi för 2013–2017 som är en vägledning
för revisionsrättens verksamhet under perioden,
med målet att göra revisionsrättens bidrag till
EU:s offentliga redovisningsskyldighet så värdefullt som möjligt.

••50 särskilda årsrapporter om EU:s byråer, de-

centraliserade organ och övriga institutioner för
budgetåret 2012.

••19 särskilda rapporter om specifika budgetom-

••Personalpolitiken utvecklades ytterligare, anta-

let tjänster minskades och vi fortsatte att omfördela tjänster till centrala revisionsfunktioner tack
vare effektivitetsvinster inom administrationen,
vilket ytterligare stärker revisionsrättens förmåga
att fullgöra sitt uppdrag.

råden eller specifika förvaltningsteman, från EU:s
stöd till livsmedelsindustrin till EU:s utvecklingsbistånd till Centralasien.

••6 yttranden och andra produkter med bidrag

till budgetreformen, till exempel reformen av
olika EU‑fonder, budgetförordningen för Europeiska utvecklingsfonden, de finansiella reglerna
för EU:s allmänna budget och finansiering av
europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

••K3-byggnaden invigdes officiellt och all personal

••En högnivåkonferens om EU:s styrelseformer

och ansvarsskyldighet anordnades, där Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy var
närvarande.

K3-byggnaden, en av revisionsrättens byggnader vid huvudkontoret i Luxemburg.

samlades på en plats för att främja ett ännu effektivare lagarbete.
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Vår verksamhet

••Yttranden över förslag till lagstiftning med

Granskningsrapporter
och yttranden

effekter på den ekonomiska förvaltningen och
uttalanden och ståndpunktsdokument i andra
frågor på revisionsrättens eget initiativ.

Europeiska revisionsrättens tre viktigaste produkter
är följande:

Efter ett mycket intensivt år 2012 producerade revisionsrätten återigen ett stort antal särskilda årsrapporter och särskilda rapporter 2013. Årsrapporterna
innehåller allt mer analytisk information, och resultatet presenteras på ett bättre sätt vilket underlättar
jämförelser mellan områden och över tid.

••Årsrapporter med i första hand resultaten av fi-

nansiella revisioner och regelefterlevnadsrevisioner av Europeiska unionens budget och Europeiska utvecklingsfonden. Dessutom offentliggörs
särskilda årsrapporter om EU:s byråer, decentraliserade organ och övriga institutioner separat.

••Särskilda rapporter, som offentliggörs under

hela året och innehåller resultatet av utvalda
revisioner av specifika budgetområden eller förvaltningsteman. Dessa revisioner är huvudsakligen effektivitetsrevisioner och tar i allmänhet
mer än ett år att slutföra.

Antal rapporter och yttranden

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Årsrapporter om EU:s budget och Europeiska
utvecklingsfonden

2

2

2

2

2

2

Särskilda årsrapporter om EU:s byråer och
decentraliserade organ

29

37

40

42

50

50

Särskilda rapporter

12

18

14

16

25

19

Yttranden och övriga produkter

5

1

6

8

10

6

48

58

62

68

87

77

Totalt

Samtliga granskningsrapporter och yttranden finns i sin helhet på Europeiska revisionsrättens webbplats http://eca.europa.eu på 23 EU‑språk.

Vår verksamhet

Revisionsbesök 2013
Den allra största delen av revisionsarbetet utförs i revisionsrättens lokaler i Luxemburg, men revisorerna
besöker också medlemsstaternas myndigheter och
andra mottagare av EU‑medel (inbegripet internationella organisationers huvudkontor, till exempel
FN i Schweiz). Syftet med dessa besök är att inhämta
direkta revisionsbevis.
Revisionsbesök görs vanligtvis vid centrala och lokala
myndigheter som hanterar, förvaltar och betalar ut
EU‑medel och hos de slutmottagare som tar emot
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dem. Inom EU görs revisionsbesöken ofta i samarbete
med det högre revisionsorganet i den berörda medlemsstaten. Granskningsteamen består i allmänhet
av två eller tre revisorer, och ett revisionsbesök kan
vara mellan några dagar och två veckor beroende på
typen av revision och reseavståndet.
Hur ofta enskilda medlemsstater och mottagarländer besöks och hur mycket granskningsarbete som
utförs beror på typen av revision och på resultatet av
stickprovsgranskningen. Antalet revisionsbesök och
besökens varaktighet kan därför variera mellan olika
länder och från år till år.

År 2013 utförde revisionsrättens revisorer revision på plats under 6 619 dagar – 6 079 i medlemsstaterna och
540 utanför EU – för att inhämta revisionsbevis för de årliga, särskilda årliga och utvalda granskningsuppgifterna. Ungefär lika mycket tid tillbringades vid EU:s institutioner och organ i Bryssel och Luxemburg.

EU:s revisorer tillbringade

6 619 dagar

med att granska på plats
EU‑revisorer som åker i en motorcykelkonvoj för att ta sig från ett
projekt till ett annat.
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Vår verksamhet

Antal granskningsdagar på plats 2013
Italien
Spanien
Polen
Frankrike
Tyskland
Grekland
Storbritannien
Tjeckien
Rumänien
Portugal
Ungern
Nederländerna
Finland
Lettland
Slovakien
Malta
Österrike
Bulgarien
Irland
Danmark
Belgien1
Estland
Litauen
Sverige
Luxemburg1
Kroatien
Slovenien
Cypern
Kazakstan
Jordanien
Etiopien
Moçambique
Benin
Moldavien
Marocko
Zimbabwe
Demokratiska republiken Kongo
Israel
Schweiz
Tunisien
USA
Kenya
Elfenbenskusten
Norge
Kambodja
Malawi
Uganda
Peru
Turkiet
Bosnien och Hercegovina
Haiti
Kamerun
Bangladesh
Serbien
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Här ingår inte revisionsbesök till de många EU-institutionerna, byråerna och andra organen i Bryssel och Luxemburg.

Vår verksamhet

Årsrapport om genomförandet
av EU:s budget för 2012
Under 2013 gällde huvuddelen av revisionsrättens
finansiella revisioner och regelefterlevnadsrevisioner
genomförandet av EU:s budget 2012. Detta resulterade i årsrapporten för 2012, som offentliggjordes
den 5 november 2013.
Målet med årsrapporten är att leverera resultat och
slutsatser som hjälper Europaparlamentet, rådet och
medborgarna att bedöma kvaliteten på EU:s ekonomiska förvaltning och att lämna relevanta rekommendationer till förbättringar. Av central betydelse
i årsrapporten för 2012 var den nittonde årliga revisionsförklaringen (”DAS”) om tillförlitligheten i EU:s
räkenskaper och korrektheten i de transaktioner som
ligger till grund för dem.

EU‑revisorer kontrollerar ett droppbevattningssystem på ett jordbruksföretag.
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Urvalsmetoden för årsrapporten för 2012 uppdaterades så att alla transaktioner granskades på samma
grundval inom alla utgiftsområden – det vill säga
när kommissionen har godkänt och bokfört utgiften.
De granskade populationerna förväntas därmed
bli stabilare från år till år eftersom effekten av de
varierande förskottsbetalningarna försvinner. Standardiseringen av revisionsrättens urvalsmetod fick
en effekt på 0,3 procentenheter på den uppskattade
felprocenten för EU:s budget som helhet.

Vår verksamhet
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Huvudbudskapen i årsrapporten för 2012
•• EU:s konsoliderade årsredovisning ger i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av unionens
finansiella ställning, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna per den
31 december 2012.
•• Den uppskattade felprocenten för utgifterna i EU:s budget som helhet ökade igen 2012, från
3,9 till 4,8 %. Den uppskattade felprocenten har ökat varje år sedan 2009, efter att ha minskat de
tre föregående åren.
•• Landsbygdsutveckling, miljö, fiske och hälsa är fortfarande det utgiftsområde som innehåller mest fel
med en uppskattad felprocent på 7,9 %, följt av regionalpolitik, energi och transport med en uppskattad
felprocent på 6,8 %.
•• Den uppskattade felprocenten ökade mest på utgiftsområdena sysselsättning och socialpolitik, jordbruk: marknads- och direktstöd och regionalpolitik, energi och transport.
•• I merparten av de transaktioner som innehöll fel på områdena med delad förvaltning (t.ex. jordbruk och
sammanhållning) hade medlemsstaternas myndigheter tillgång till tillräckligt mycket information
för att kunna upptäcka och korrigera felen.
•• Den stora klyftan mellan anslag för åtaganden och anslag för betalningar i kombination med ett stort
underutnyttjat belopp i början av den nuvarande programperioden har orsakat en ackumulering som
motsvarar två år och tre månaders outnyttjade åtaganden (217 miljarder euro vid utgången av 2012).
Detta leder till tryck på betalningsbudgeten. För att man ska komma till rätta med situationen är det av
avgörande betydelse att kommissionen planerar för betalningskrav på medellång och lång sikt.
•• På många av EU‑budgetens områden är den rättsliga ramen komplex och inriktningen på resultat
otillräcklig. Förslagen avseende jordbruk och sammanhållning för programperioden 2014–2020 fortsätter att i grunden vara inputbaserade (utgiftsorienterade) och därför fortfarande inriktade på regelefterlevnad i stället för på resultat.

4,8
%
uppskattad felprocent
i EU‑budgeten

Vår verksamhet

Årsrapport om Europeiska
utvecklingsfonden för 2012
Europeiska utvecklingsfonden (EUF) finansieras av EU:s
medlemsstater men förvaltas utanför ramen för EU‑budgeten och styrs av en egen budgetförordning. Europeiska kommissionen ansvarar för det finansiella genomförandet av insatser som finansieras med EUF:s resurser.
EUF ger EU‑stöd för utvecklingssamarbete till länder i
Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) och
utomeuropeiska länder och territorier (ULT) på grundval av Cotonouavtalet från 2000. Utgifterna har sin
tyngdpunkt på målet att minska och på sikt utrota fattigdomen, i överensstämmelse med målen att åstadkomma en hållbar utveckling och att uppnå gradvis integrering av AVS‑länderna och ULT‑länderna
ivärldsekonomin. Stödet baseras på de tre inbördes
kompletterande pelarna utvecklingssamarbete, ekonomiskt samarbete och handelssamarbete och en politisk
dimension.
Revisionsrättens årsrapport om EUF för 2012 offentliggjordes samtidigt med årsrapporten om EU:s budget
den 5 november 2013. Den innehöll den nittonde
revisionsförklaringen om EUF.
Revisionsrätten konstaterade att räkenskaperna
för 2012 gav en rättvisande bild av EUF:s finansiella ställning och av resultatet av transaktioner
och kassaflöden. Revisionsrätten uppskattade den
mest sannolika felprocenten till 3,0 % av EUF:s utgiftstransaktioner för budgetåret 2012, en minskning från
5,1 % för 2011.
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Särskilda årsrapporter om EU:s byråer,
decentraliserade organ och övriga
institutioner för 2012
År 2013 offentliggjorde revisionsrätten 50 särskilda
årsrapporter om budgetåret 2012 för EU:s byråer,
decentraliserade organ (till exempel gemensamma
företag) och övriga institutioner. De finns på revisionsrättens webbplats http://eca.europa.eu. På
begäran av rådet utarbetade revisionsrätten två
sammanfattningar av 2012 års revisioner – en om
de årliga revisionerna av EU:s byråer och andra
organ och en om EU:s gemensamma forskningsföretag. Dessa två sammanfattningar, som underlättar
analyser och jämförelser, lades fram för Europaparlamentets talman, budgetkontrollutskottet och rådet
(allmänna frågor).
EU:s byråer och decentraliserade organ inrättas
genom EU‑lagstiftningen för att fullgöra specifika
uppgifter. Varje byrå har ett eget mandat, en egen
styrelse, en egen direktör, egen personal och en
egen budget. Byråerna är spridda över hela EU och
verksamma på många områden, till exempel säkerhet, skydd, hälsa, forskning, finans, migration och
resor. Den ekonomiska risken med byråerna och
de gemensamma företagen är relativt låg i förhållande till EU:s totala budget, men anseenderisken
för EU är hög; byråerna får mycket uppmärksamhet i medlemsstaterna och har stort inflytande på
politik och beslutsfattande och programgenomförande på områden som är av central betydelse för
EU‑medborgarna.

50
särskilda årsrapporter

för 2012
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Vår verksamhet

För alla de 40 byråerna och andra organen lämnades
uttalanden utan reservation om tillförlitligheten
i räkenskaperna för 2012. De transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna var i alla väsentliga
avseenden lagliga och korrekta för alla byråer och
andra organ utom två. Revisionsrätten lämnade ett
revisionsuttalande med reservation för Europeiska
institutet för innovation och teknik och avstod från
att uttala sig om Europeiska byrån för förvaltningen
av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens
medlemsstaters yttre gränser.
Alla de sju gemensamma företagens räkenskaper för
2012 för var tillförlitliga, men revisionsrätten gjorde
uttalanden med reservation för tre av dem när det
gällde de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet: Eniac (nanoelektronik), Artemis
(inbyggda datorsystem) och IMI (teknikinitiativ för
innovativa läkemedel).

Särskilda rapporter 2013
Utöver årsrapporterna och de särskilda årsrapporterna offentliggör revisionsrätten särskilda rapporter
under hela året. De gäller effektivitets- och regelefterlevnadsrevisioner av specifika budgetområden
eller utvalda förvaltningsteman. Revisionsrätten
väljer ut och utformar dessa granskningsuppgifter så att de ska få största möjliga effekt och så att
revisionsrättens resurser används på bästa sätt. De
utvalda revisionerna är omfattande och komplexa
uppgifter och tar i allmänhet betydligt mer än ett år
att slutföra (målet är 18 månader).
Vid valet av teman tar revisionsrätten hänsyn till

••riskerna när det gäller effektivitet och regelefterlevnad på inkomst- eller utgiftsområdet
i fråga,

••storleken på de aktuella inkomsterna eller
utgifterna,

••hur lång tid som förflutit sedan en eventuell
tidigare revision,

••förestående ändringar av de rättsliga ramarna,
••det politiska och allmänna intresset.

19
särskilda rapporter
antagna 2013

Europeiska miljöbyrån, Köpenhamn, Danmark.
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Vår verksamhet

De viktigaste etapperna under en utvald effektivitetsrevision
eller granskning av regelefterlevnad
Förstudie
Revisionsplanering
Fältarbete
Analys av
iakttagelserna
Upprättande av en
rapport
Genomgång
Antagande
Adoption
Offentliggörande
Publication

Nyttan och genomförbarheten av den föreslagna granskningen fastställs.
Revisionens inriktning och omfattning, revisionsmål, revisionsmetod,
revisionsmetodologi och tidsplan fastställs.

Multidisciplinära team samlar in bevis på plats på kommissionens huvudkontor
och i medlemsstater och stödmottagande länder.
Fakta bekräftas av revisionsobjekten och bevis används för att dra slutsatser
om revisionsmålen.

De viktigaste granskningsresultaten och slutsatserna presenteras tydligt och
strukturerat. Rekommendationer utarbetas.
Rapporten gås igenom tillsammans med revisionsobjektet.
Rapporten antas.
Den särskilda rapporten offentliggörs på 23 officiella språk med
revisionsobjektets svar.

Korta sammanfattningar av de 19 särskilda rapporter
som revisionsrätten antog 2013 presenteras nedan
under de olika rubrikerna i budgetramen – EU:s
fleråriga budget.

De särskilda rapporterna offentliggörs i sin helhet på
revisionsrättens webbplats (http://eca.europa.eu)
och via EU Bookshop på 22 EU‑språk (23 när det
gäller de rapporter som antogs efter Kroatiens
anslutning).
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Vår verksamhet

Hållbar tillväxt
Rubriken hållbar tillväxt avser tillväxt och sysselsättning och omfattar två områden.
Konkurrenskraft omfattar medel till forskning och teknisk utveckling, sammanlänkning av Europa genom
EU‑nätverk, utbildning, främjande av konkurrenskraften på en fullt integrerad inre marknad och den socialpolitiska agendan samt kärnkraftsavveckling. De EU‑medel som avsatts för konkurrenskraft för tillväxt och
sysselsättning under perioden 2007–2013 uppgick till 89,4 miljarder euro, eller 9,2 % av EU‑budgeten, och
nästan två tredjedelar avser forskning och utveckling.
Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning gäller främst sammanhållningspolitiken som genomförs
via fonder för specifika verksamhetsområden, bland annat Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden. Medlen används genom delad förvaltning av
kommissionen och EU:s medlemsstater. EU:s planerade sammanhållningsutgifter för perioden 2007–2013 var
348,4 miljarder euro, vilket motsvarar 35,7 % av den totala EU‑budgeten.

Under 2013 antog revisionsrätten följande särskilda
rapporter på detta område:

••Genomförandet av sjunde ramprogrammet

för forskning (2/2013) – revisionsrätten bedömde om kommissionen har säkerställt ett effektivt
genomförande av sjunde ramprogrammet. Revisionen omfattade reglerna för deltagande, kommissionens processer och inrättandet av två nya
instrument, och resultaten blir sannolikt till nytta
inte enbart för återstoden av perioden för sjunde
ramprogrammet utan även för utformningen
av nästa ramprogram för forskning – Horisont
2020. Revisionsrätten kom fram till att kommissionen har förenklat reglerna för deltagande
i sjunde ramprogrammet och att man i några
fall har kunnat anpassa sjunde ramprogrammets
bestämmelser till stödmottagarnas praxis men
att mer måste göras i framtiden. Kommissionens
styrning av sjunde ramprogrammet är tillfredsställande inom tre områden – utformningen av
processerna, förbättringsåtgärder och förvaltningsinformation – men mindre tillfredsställande
när det gäller verktyg och resurser.

Tidsåtgången för att bevilja bidrag har minskat
men var inte nere i nio månader förrän 2012.
Revisionen lyfte fram bra metoder för att ytterligare korta handläggningstider. Kvalitetskontrollerna av val och uppföljning av projekt
fungerar bra. Sjunde ramprogrammets modell
för finansiell kontroll tar emellertid inte tillräckligt stor hänsyn till felrisken. Detta innebär att
de av sjunde ramprogrammets forskare som
är förknippade med en låg risk omfattas av för
många kontroller.
Sjunde ramprogrammet är ett av unionens
viktigaste instrument för att finansiera forskning.
Syftet med det är att stärka industrins konkurrenskraft och möta de forskningsbehov som
annan EU‑politik ger upphov till. Programmet
omfattar perioden 2007–2013 och har en total
budget på mer än 50 miljarder euro. Största delen
av budgeten används av kommissionen eller dess
genomförandeorgan i form av bidrag.

Vår verksamhet

••Har Marco Polo‑programmen varit ändamåls-

enliga när det gäller att ställa om trafik från
väg till andra transportsätt?
(3/2013) – revisionsrätten bedömde om kommissionen hade planerat programmen och förvaltade
och övervakade dem på ett sådant sätt att de blev
så ändamålsenliga som möjligt och om de finansierade projekten var ändamålsenliga. Revisionen
gjordes på programnivå och inriktades främst på
analys av konsekvensbedömningar, utvärderingar
och enkätresultat, en genomgång av utvärderingar av projektförslag, skrivbordsgranskningar
av övervakningen av undertecknade bidragsöverenskommelser och en enkät till dem som deltog
i Marco Polo‑programkommittén om nationella
stödordningar. Revisionen visade att det inte
presenterades tillräckligt många relevanta projektförslag eftersom marknadssituationen och
programreglerna avskräckte aktörer från att dra
fördel av stödordningen. Hälften av de granskade
projekten hade begränsad hållbarhet. En av de
viktigaste iakttagelserna var att det fanns allvarliga tecken på dödviktseffekter – projekt som
skulle ha genomförts också utan EU‑finansiering.
Sedan 2003 har Marco Polo‑programmen I och II
finansierat transporttjänstprojekt som ställer om
godstransporter från väg till järnväg, inre vattenvägar och närsjöfart. Programmen har varit en del
av målet för EU:s transportpolitik som är att utveckla alternativ till godstransporter enbart på väg. Syftet med detta allmänt erkända mål är att minska
den internationella godstrafiken på väg och på så
sätt öka godstransportens miljöprestanda, minska
trafikstockningarna och öka trafiksäkerheten.
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••Används EU:s sammanhållningsmedel väl på

vägar?
(5/2013) – revisionsrätten bedömde om väginfrastrukturprojekten inom EU:s sammanhållningspolitik uppnådde målen till en rimlig kostnad.
Vid revisionen granskades 24 medfinansierade
vägprojekt i Tyskland, Grekland, Polen och
Spanien vilkas totala kostnad uppgick till mer än
3 miljarder euro. Dessa fyra medlemsstater hade
den största tilldelningen av sammanhållningsmedel för finansiering av vägar under perioden
2000–2013, vilket motsvarar ungefär 62 % av all
EU‑medfinansiering av väg. Revisionen omfattade motorvägar (tio projekt), motortrafikleder
(tio projekt) och vanliga dubbelfiliga huvudvägar
(fyra projekt). Revisionen visade att alla granskade projekt ökade kapaciteten och kvaliteten
på vägnäten och ledde till minskade restider
och ökad trafiksäkerhet. Målen för ekonomisk
utveckling var dock inte mätbara och det finns
inga uppgifter om vilken inverkan projekten har
haft på den lokala eller nationella ekonomin. Den
faktiska ekonomiska bärkraften – som beräknades med hjälp av ett kostnads‑nyttoförhållande
som byggde på den faktiska kostnaden och
användningen – var betydligt sämre i hälften av
projekten än i de antaganden (med betydligt
lägre kostnader och/eller mer trafik) som gjordes
vid planeringen. Revisorerna konstaterade att
den genomsnittliga kostnaden i de granskade
projekten för en kilometer väg i förhållande till
den årliga trafikbelastningen på grund av alltför
optimistiska trafikprognoser var mer än fyra
gånger högre i Spanien än i Tyskland medan
Polen och Grekland låg mittemellan de två ytterligheterna. Den typ av väg som valdes var
ofta inte den bäst lämpade för den trafik som
använde den. Man valde helst motorvägar också
där motortrafikleder, som är 43 % billigare, skulle
ha kunnat lösa trafikproblemen. Revisionsrätten
rekommenderade att medlemsstaterna skulle
garantera internationell konkurrens vid byggprojekt och inrikta upphandlingssystemen på de
billigaste anbuden.
Under perioden 2000–2013 anslog EU cirka 65 miljarder euro i medfinansiering från Eruf och Sammanhållningsfonden till bygge och upprustning av vägar.

Marco Polo uppmuntrar användningen av närsjöfart.

Vår verksamhet

••Har Europeiska fonden för justering för

globaliseringseffekter gett ett europeiskt
mervärde i återintegreringen av uppsagda
arbetstagare på arbetsmarknaden? (7/2013) –
revisionsrätten bedömde vilket bidrag Europeiska globaliseringsfonden ger när det gäller att få
arbetstagare som blivit arbetslösa att återvända
till arbetsmarknaden så snabbt som möjligt.
Revisorerna konstaterade att de flesta arbetstagare som var berättigade till stöd erbjöds individanpassade tjänster och väl samordnade åtgärder,
men att det i alla de granskade ärendena förekom
inkomststöd som skulle ha betalats av medlemsstaterna under alla förhållanden. Inkomststödet
svarade för 33 % av de kostnader som ersattes
inom alla de granskade ärendena. Det fanns dessutom inte tillräckliga uppgifter för att man skulle
kunna mäta hur ändamålsenlig fonden var när
det gällde att se till att arbetslösa får jobb.
Globaliseringsfonden utformades för att man
skulle komma till rätta med kortvariga och särskilda akuta situationer. I stödet ingår utbildning,
stöd till egenföretagande, coachning och outplacement. Fonden medfinansierar åtgärder till
50 eller 65 %, och den berörda medlemsstaten står
för den resterande andelen. Mellan mars 2007 och
december 2012 betalade Europeiska globaliseringsfonden ut över 600 miljoner euro till arbetstagare
som hade blivit arbetslösa till följd av kollektiva
uppsägningar orsakade av ändrade mönster
i världshandeln.

Fonden stöder arbetstagare som har blivit arbetslösa.
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••Lägesbedömning av modellen för samordnad

granskning (”single audit”) och kommissionens användning av de nationella revisionsmyndigheternas arbete inom sammanhållningsområdet (16/2013) – revisionsrätten
bedömde i hur stor utsträckning kommissionen
inom regionalpolitiken kan förlita sig på de nationella revisionsmyndigheternas arbete när den
lämnar sin förvaltningsförklaring och utvärderade kommissionens genomförande av modellen för samordnad granskning fram till slutet
av 2012. Revisionsrätten undersökte särskilt om
kommissionen använde informationen från de
nationella revisionsmyndigheterna på lämpligt sätt och försäkrade sig om att en enhetlig
revisionsmetod användes genom sina anvisningar och sitt stöd till revisionsmyndigheterna.
EU‑revisorerna analyserade även kostnaden för
de förstärkta revisionsarrangemang som infördes
under programperioden 2007–2013.
Syftet med den samordnade granskningen är att
undvika dubbelkontroller och minska den totala
kostnaden för kontroller och revision i medlemsstaterna och vid kommissionen. Den syftar även till
att minska den administrativa bördan för revisionsobjekten. Revisionsrätten uppskattar kostnaderna
för medlemsstaternas revision av EU:s regionalpolitik under perioden 2007–2013 till ungefär 860 miljoner euro. Det motsvarar 0,2 % av den totala
budgeten för regionalpolitiken.
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Vår verksamhet

Skydd och förvaltning av naturresurser
EU har ett omfattande politiskt ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling, fiske och miljö. De planerade
utgifterna för 2007–2013 uppgick till 413,1 miljarder euro, vilket motsvarar 42,3 % av den totala EU‑budgeten.
Tre fjärdedelar av pengarna går till direktstöd till lantbrukarna och stöd till jordbruksmarknaderna genom
Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ), den ”första pelaren” i den gemensamma jordbrukspolitiken. Ytterligare en femtedel av pengarna går till EU‑stöd för landsbygdsutveckling som finansieras genom Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), den ”andra pelaren” i den gemensamma jordbrukspolitiken. Förvaltningen av jordbruk och landsbygdsutveckling delas mellan kommissionen och medlemsstaterna.

Under 2013 antog revisionsrätten följande särskilda
rapporter på detta område:

••Har EU:s stöd till livsmedelsbearbetnings-

industrin varit ändamålsenligt och effektivt
och höjt värdet på jordbruksprodukter?
(1/2013) – revisionsrätten bedömde om åtgärden
hade utformats på ett sätt som medger effektiv
finansiering av projekt som tillgodoser tydligt
identifierade behov och om åtgärderna övervakades och utvärderades på ett sätt som gjorde
det möjligt att visa resultatet av dem. Revisionsrätten konstaterade att projekten hade förbättrat många av de stödmottagande företagens
ekonomiska resultat och att ett antal granskade
projekt kan ge visst mervärde. Detta kan dock
inte tillskrivas åtgärdens utformning eller medlemsstaternas urvalssystem: Det saknades bevis för
att de företag som fick stöd behövde bidrag
eller var oklart vilka särskilda mål som bidraget
förväntades uppnå. Revisionsrätten drog slutsatsen att stödet inte systematiskt hade riktats till
projekt som på ett ändamålsenligt och effektivt
sätt höjde värdet på jordbruksprodukter.
Inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken görs bidrag inom EU:s landsbygdsutvecklingspolitik tillgängliga för företag som bearbetar
och saluför jordbruksprodukter via en åtgärd som
kallas ”värdeökning på jordbruks- och skogsbruksprodukter” och som syftar till att förbättra jordbrukets och skogsbrukets konkurrenskraft.

EU:s budget uppgick till 5,6 miljarder euro i stöd
under perioden 2007–2013. Finansieringen kompletterades av nationella medel, vilket ger en total
offentlig finansiering på 9,0 miljarder euro.

••Har åtgärderna för att diversifiera ekonomin

på landsbygden gett medlemsstaterna och
kommissionen valuta för pengarna?
(6/2013) – revisionsrätten bedömde om åtgärderna var utformade och genomfördes så att de
bidrog på ett ändamålsenligt sätt till tillväxt och
jobb och om de mest ändamålsenliga och effektiva projekten valdes ut för finansiering. Revisionsrätten bedömde också om den tillgängliga
övervaknings- och utvärderingsinformationen
levererade tillförlitliga och fullständiga uppgifter
i rätt tid om utfallet av åtgärderna. Revisionen
visade generellt att åtgärderna för att diversifiera
ekonomin på landsbygden endast i begränsad
utsträckning har gett kommissionen och medlemsstaterna valuta för pengarna, eftersom
stödet inte systematiskt riktades in på de projekt
som med störst sannolikhet skulle uppfylla målen för åtgärderna.
Syftet med EU:s landsbygdsutvecklingsutgifter för
att diversifiera ekonomin på landsbygden är att
komma till rätta med problem som avfolkning, brist
på ekonomiska möjligheter och arbetslöshet. Finansiering ges till människor och företag på landsbygden för projekt som stöder tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling. EU:s planerade utgifter
för dessa åtgärder uppgick till 5 miljarder euro för
perioden 2007–2013.

Vår verksamhet

••Stöd till åtgärden högre ekonomiskt värde

i skog från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling
(8/2013) – revisionsrätten bedömde om landsbygdsutvecklingsstödet till åtgärden högre
ekonomiskt värde i skog förvaltas effektivt och
ändamålsenligt. Granskningen omfattade både
kommissionen och utvalda medlemsstater – Spanien (Galicien), Italien (Toskana), Ungern, Österrike och Slovenien – som står för mer än 50 % av
de totala utgifter som redovisats. Vid revisionen
framkom brister i utformningen av åtgärden
som utgjorde ett stort hinder för att den ska
kunna genomföras framgångsrikt: Kommissionen
gjorde ingen särskild analys av situationen i EU:s
skogsbrukssektor som motiverade förslaget till
ett särskilt ekonomiskt stöd som ska öka det ekonomiska värdet i privatägda eller kommunägda
skogar. Vidare definierades inte centrala delar av
åtgärden i de rättsliga bestämmelserna, framför
allt definierades inte vad som avses med ”ekonomiskt värde i skog” och ”skogsbruksföretag”.
Medlemsstaterna bestämde på mycket olika sätt
vilken storlek ett skogsbruksföretag skulle ha för
att det skulle krävas en skogsbruksplan.

Skogar och skogsområden utgör 40 % av EU:s totala landareal.
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Revisionsrätten konstaterade att endast ett fåtal
av de granskade projekten ökade det ekonomiska värdet i skogarna betydligt, genom att de
ökade antingen värdet på marken (anläggning
av skogsstigar och skogsvägar) eller värdet på
skogsbestånden (skogsbruksåtgärder som beskärning eller gallring).
Det totala belopp som tilldelades åtgärden uppgick
till 535 miljoner euro under perioden 2007–2013.

Vår verksamhet

••Den gemensamma jordbrukspolitiken: Är de

särskilda stöd som avses i artikel 68 i rådets
förordning (EG) nr 73/2009 väl utformade och
genomförda?
(10/2013) – revisionsrätten bedömde om det stöd
som avses i artikel 68 och det sätt på vilket det
genomfördes 2010 och 2011 (former för administration och kontroll) överensstämde med den
gemensamma jordbrukspolitiken, är nödvändigt
och relevant och har stöd av ett tillfredsställande kontrollsystem. Revisionen visade att det
regelverk som man hade infört för att försäkra
sig om att denna typ av stöd endast ges i ”klart
definierade fall” var otillräckligt. Kommissionen
hade dock begränsad kontroll över dessa falls
berättigande och medlemsstaterna hade stor
frihet att göra dessa utbetalningar. I de flesta fall
fick kommissionen inte vidta rättsligt bindande
åtgärder och medlemsstaternas enda skyldighet var att anmäla sina beslut till kommissionen.
Detta ledde till att artikel 68-bestämmelserna
inte alltid tillämpades helt i enlighet med den
gemensamma jordbrukspolitiken och det saknades tillräckliga bevis för att åtgärder som vidtagits alltid var nödvändiga eller relevanta med
avseende på behovet av dem, utformningens
ändamålsenlighet och omfattningen av de stöd
som gjorts tillgängliga. Revisionen visade även
att genomförandet av stödåtgärderna enligt
artikel 68 hade flera olika brister, till exempel i de
administrations- och kontrollsystem som upprättats för att garantera att befintliga åtgärder
genomförs på ett riktigt sätt. Detta gällde även
förvaltningssystemen, de administrativa kontrollerna och kontrollerna på plats, ibland trots att
arbetsbelastningen redan är hög när det gäller
administration och kontroll.
När systemet med samlat gårdsstöd infördes 2003
hade medlemsstaterna rätt att avsätta upp till 10 %
av sina nationella tak inom den gemensamma
jordbrukspolitiken för att betala ut särskilt stöd och
framför allt fortsätta ge produktionsknutna stöd
till jordbrukare. Detta särskilda stöd utvidgades
genom artikel 68 i förordning nr 73/2009 då antalet
syften eller verksamheter för vilka stöd kunde beviljas utökades. Den totala budgeten för perioden
2010–2013 var 6,4 miljarder euro.
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••Kan kommissionen och medlemsstaterna

visa att den EU‑budget som har anslagits till
landsbygdsutvecklingspolitiken används
väl? (12/2013) – revisionsrätten bedömde om det
finns tydliga förklaringar om vad landsbygdsutvecklingsutgifterna är tänkta att åstadkomma
och om det finns tillförlitlig information som
visar vad utgifterna har åstadkommit och hur effektiva de har varit. Avgörande för det är att det
finns ett system för övervakning och utvärdering, vilket även kallas den gemensamma övervaknings- och utvärderingsramen. Revisionen
visade att kommissionen och medlemsstaterna
inte i tillräcklig utsträckning har visat vilka resultat som åstadkommits i förhållande till målen
för landsbygdsutvecklingspolitiken och att det
råder osäkerhet kring huruvida EU:s budget för
landsbygdsutveckling har använts väl.
EU anslog nästan 100 miljarder euro för att nå
sina landsbygdsutvecklingsmål under finansieringsperioden 2007–2013. Medlemsstaterna har
dessutom avsatt 58 miljarder euro av sina nationella medel för att medfinansiera sina landsbygdsutvecklingsprogram. Medlemsstaterna utarbetar
landsbygdsutvecklingsprogram. När programmen
har godkänts av kommissionen genomförs de av
medlemsstaterna.

Vår verksamhet

••Har komponenten Life Miljö i Lifeprogram-

met varit ändamålsenlig?
(15/2013) – revisionsrätten bedömde om miljökomponenten var utformad och genomfördes
på ett sådant sätt att den bidrog till att göra
programmet ändamålsenligt. EU:s revisorer
granskade de projekt som finansierades mellan
2005 och 2010 och besökte berörda avdelningar
vid kommissionen och fem av de medlemsstater
som får mest stöd från Lifeprogrammet (Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien och Storbritannien), vilka står för 55 % av Lifebudgeten och
15 % av dess projekt. Revisionsrätten konstaterade att komponenten Life Miljö i Lifeprogrammet generellt sett inte fungerade ändamålsenligt
eftersom den inte var utformad och genomfördes tillräckligt väl.
Det pågående Lifeprogrammet har en genomsnittlig årlig budget på 239 miljoner euro – vilket motsvarar mindre än 1,5 % av EU:s uppskattade sammanlagda miljöutgifter – för finansiering av projekt.
Det är en anspråkslös budget för ett ambitiöst mål,
som är att bidra till utveckling, uppdatering och
genomförande av EU:s miljöpolitik och miljölagstiftning. Nära 50 % av budgeten eller 120 miljoner euro
går till komponenten Life Miljö. Den återstående
halvan går till finansiering av de två andra komponenterna – Life Natur och Life Information.
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••Tillförlitligheten i resultaten av medlems-

staternas kontroller av jordbruksutgifterna
(18/2013) – revisionsrätten bedömde tillförlitligheten i medlemsstaternas statistikrapporter
som innehåller resultaten av deras administrativa
kontroller och kontroller på plats. Medlemsstaternas utbetalningsställen genomför administrativa kontroller av stödansökningar för
att kontrollera att de är stödberättigande. De
genomför också kontroller på plats av ett urval
av sökande. Fel som upptäcks leder till minskningar av de stödbelopp som betalas till den
sökande. Medlemsstaterna rapporterar varje år
resultatet av kontrollerna till kommissionen och
utifrån det beräknar kommissionen den kvarstående felprocenten, som är en uppskattning de
oriktigheter som finns i betalningarna efter det
att alla kontroller har genomförts. Revisionen
omfattade även den kvarstående felprocentens
statistiska giltighet. Denna och revisionsrättens
tidigare revisioner, liksom även kommissionens
revisioner, visar att de system som har införts för
administrativa kontroller och kontroller på plats
endast är delvis ändamålsenliga, vilket allvarligt
minskar tillförlitligheten i den information som
medlemsstaterna lämnar till kommissionen.
Kommissionen delar ansvaret för genomförandet
av den gemensamma jordbrukspolitiken med
medlemsstaterna. Jordbruksutgifterna administreras och betalas ut av nationella eller regionala
utbetalningsställen som rapporterar till kommissionen. Oberoende attesterande organ som utsetts
av medlemsstaterna intygar för kommissionen att
utbetalningsställenas räkenskaper är riktiga och att
kvaliteten på de kontrollsystem som utbetalningsställena har infört är tillfredsställande.
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Vår verksamhet

EU som global partner
EU:s verksamhet på området yttre förbindelser är inriktad på utvidgning och att främja stabilitet, säkerhet och
välstånd i sitt grannskap, aktivt arbeta för en hållbar utveckling på internationell nivå och främja ett globalt
politiskt styre och garantera strategisk och civil säkerhet.
EU har avsatt 55,9 miljarder euro i utgifter till dessa mål för perioden 2007–2013, vilket motsvarar 5,7 % av den
totala budgeten. Merparten av utgifterna förvaltas direkt av kommissionen, antingen från huvudkontoret eller
genom delegationerna. Visst stöd förvaltas också gemensamt med internationella organisationer.

Under 2013 antog revisionsrätten följande särskilda
rapporter på detta område:

••EU:s samarbete med Egypten på området sam-

hällsstyrning
(4/2013) – revisionsrätten bedömde om Europeiska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten
förvaltade EU:s stöd för att förbättra samhällsstyrningen i Egypten före och efter revolten 2011
på ett ändamålsenligt sätt. Sammantaget har
Europeiska utrikestjänsten och kommissionen
inte kunnat förvalta EU‑stödet för att förbättra
samhällsstyrningen i Egypten på ett ändamålsenligt sätt. Före revolten inbegrep kommissionen ett
stort antal frågor om mänskliga rättigheter och
demokrati i handlingsplanen, men den lyckades
inte uppnå några resultat. Trots den betydande
finansiering som tillhandahölls i form av budgetstöd har instrumentet inte varit ändamålsenligt
när det gäller att främja förvaltningen av de offentliga finanserna. Bristande insyn i budgeten, en
revisionsfunktion som inte var ändamålsenlig och
en utbredd korruption är stora brister i Egypten
som fortfarande behöver avhjälpas. Efter revolten
lyckades man inte i översynen av den europeiska
grannskapspolitiken tillräckligt betona kvinnors
och minoriteters rättigheter.

Under perioden 2007–2013 gav EU cirka 1 miljard euro i stöd till Egypten. Eftersom mer än
hälften av detta belopp kanaliserades via Egyptens
statskassa med hjälp av stödmekanismen budgetstöd, förlitade man sig i stor utsträckning på landets förvaltning av de offentliga finanserna.

••Europeiska unionens direkta ekonomiska

stöd till den palestinska myndigheten
(14/2013) (se ”En effektivitetsrevision i fokus”).

Flickor i skolan i Egypten.
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En effektivitetsrevision i fokus
Europeiska unionens direkta ekonomiska stöd till den palestinska myndigheten
Världens ögon har under många år riktats
mot den palestinsk‑israeliska fredsprocessen. Europeiska unionen är inget undantag.
EU är en av de viktigaste globala aktörerna
i regionen och ger betydande stöd till de
ockuperade palestinska territorierna. EU
har betalat ut mer än 5,6 miljarder euro
sedan 1994 för att stödja det övergripande målet att bidra till en tvåstatslösning och få ett slut på konflikten mellan
Israel och Palestina. Sedan 2008 har det
största programmet på de ockuperade
palestinska territorierna varit Pegases
direkta ekonomiska stöd som beviljade
cirka 1 miljard euro i finansiering mellan
2008 och 2012. Syftet med programmet är
Sjukhus i Gaza där läkare var mottagare av Pegases direkta ekonomiska stöd.
att hjälpa den palestinska myndigheten att
fullgöra sina skyldigheter gentemot tjänstemän, pensionärer och sårbara familjer,
upprätthålla grundläggande offentliga tjänster och förbättra de offentliga finanserna.
Revisionsrätten gjorde en effektivitetsrevision av stödet. Revisorerna genomförde granskningen mellan den
1 juli och den 31 december 2012 och samlade in bevis genom dokumentgranskning och intervjuer och framför allt vid besök i östra Jerusalem, på Västbanken (Ramallah, Nablus, Jeriko, och Tulkarem) och i Gaza för att
genomföra intervjuer vid EU‑representationens kontor, med enskilda mottagarinstitutioner och företrädare
för den palestinska myndigheten, internationella givare, revisionsföretag och lokala företag. Revisorerna
träffade även enskilda lärare, läkare och sårbara familjer som var mottagare av Pegases direkta ekonomiska
stöd. Den särskilda miljön försatte revisorerna i besvärliga situationer där de drabbades av förseningar,
behövde särskilda säkerhetsgodkännanden och transporterades i pansarfordon åtföljda av beväpnade
säkerhetsstyrkor.
Syftet med revisionen var att bedöma hur väl Europeiska utrikestjänsten och kommissionen har förvaltat
Pegases direkta ekonomiska stöd till den palestinska myndigheten. Revisionen var inriktad på utformningen
och formerna för genomförandet, uppnådda resultat och resultatens hållbarhet.
Revisorerna drog slutsatsen att kommissionen och Europeiska utrikestjänsten lyckades genomföra direkt
ekonomiskt stöd till den palestinska myndigheten under svåra förhållanden, men att det fanns ett allt större
behov av att se över ett antal aspekter av det nuvarande tillvägagångssättet, särskilt eftersom det är osäkert
om resultaten blir hållbara. Revisionsrätten anser att den palestinska myndigheten måste uppmanas att genomföra fler reformer, framför allt när det gäller den offentliga förvaltningen. Samtidigt måste man hitta ett
sätt att få Israel att bli mer engagerat och vidta de åtgärder som krävs för att Pegases direkta ekonomiska
stöd ska bli ändamålsenligt.
Programmet har visserligen gett ett betydande bidrag till den palestinska myndighetens lönekostnader,
men ett ökande antal stödmottagare och minskande finansiering genom Pegases direkta ekonomiska stöd
från andra givare har lett till stora förseningar i löneutbetalningarna från den palestinska myndigheten 2012,
vilket har lett till oroligheter bland den palestinska befolkningen.

Vår verksamhet

24

Pegases direkta ekonomiska stöd har bidragit till grundläggande offentliga tjänster men också betalat löner
till ett stort antal tjänstemän i Gaza som på grund av det politiska läget inte arbetar eller tillhandahåller några
offentliga tjänster. Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten har inte tagit itu med det problemet tillräckligt.
Trots storleken på finansieringen från Pegases direkta ekonomiska stöd hade den palestinska myndigheten
ett kraftigt budgetunderskott 2012 som också hotade att urholka reformerna av förvaltningen av de offentliga
finanserna. I sista hand kan hotet mot den palestinska myndighetens ekonomiska hållbarhet i hög grad spåras
till de många olika hinder som den israeliska regeringen sätter upp för det ockuperade palestinska territoriets
ekonomiska utveckling som alltså även undergräver ändamålsenligheten i Pegases direkta ekonomiska stöd.
Utifrån dessa iakttagelser lämnade revisionsrätten ett antal rekommendationer till utrikestjänsten och kommissionen. De handlade bland annat om att stärka programplaneringen av Pegases direkta ekonomiska stöd
i framtiden, minska de administrativa kostnaderna genom att använda konkurrensutsatta upphandlingar för
kontrakt som gäller förvaltning och kontroll av Pegases direkta ekonomiska stöd, förenkla förvaltningssystemet
för Pegases direkta ekonomiska stöd, att tillämpa villkorlighet på Pegases direkta stöd (särskilt genom att koppla
det till konkreta framsteg från den palestinska myndighetens sida när det gäller reformen av den offentliga
förvaltningen och reformen av förvaltningen av offentliga finanser) och avbryta finansieringen av löner och
pensioner från Pegases direkta ekonomiska stöd för tjänstemän i Gaza och i stället rikta den till Västbanken.
Slutligen rekommenderade revisionsrätten Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att tillsammans med
det bredare givarsamfundet få Israel att bli mer engagerat för att inom ramen för det närmare samarbetet
mellan EU och Israel fastställa vilka åtgärder Israel behöver vidta för att Pegases direkta ekonomiska stöd ska
bli ändamålsenligare.
När rapporten offentliggjordes väckte den stort politiskt intresse och intresse från media. Den uppmärksammades i media med bland annat rubriker i större internationella tidningar och tv‑inslag, och den diskuterades
i Europa, Mellanöstern, Asien, Oceanien och i bloggosfären.
Rapporten presenterades för Europaparlamentet som helt och hållet ställde sig bakom revisionsrättens slutsatser och rekommendationer. Parlamentet har uppmanat utrikestjänsten och kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra stödet till den palestinska myndigheten.

Granskningsteam (från vänster till höger): Francis Joret, Fabrice Mercade, Hans Gustaf Wessberg (ledamot av revisionsrätten), Jana Hošková och
Svetoslav Hristov.
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••EU:s stöd till en god samhällsstyrning

i Demokratiska republiken Kongo
(9/2013) – revisionsrätten bedömde om EU:s
stöd till en god samhällsstyrning motsvarade
behoven och uppnådde planerade resultat och
om kommissionen tog tillräcklig hänsyn till den
instabila situationen i Demokratiska republiken
Kongo när den utformade EU‑programmen.
Revisionen omfattade EU:s stöd till valprocessen, reformen av säkerhetssektorn (rättsväsende
och polisväsende), reformen av förvaltningen av
de offentliga finanserna och decentraliseringen
under perioden 2003–2011. Revisionsrätten drog
slutsatsen att EU:s bistånd till en god samhällsstyrning i Demokratiska republiken Kongo
endast i begränsad utsträckning är ändamålsenligt. EU:s stöd till en god samhällsstyrning.
Stödet fastställs inom en generellt sett solid
samarbetsstrategi, det tillgodoser de viktigaste
behoven och har uppnått visst resultat. Framstegen är dock långsamma, ojämna och begränsade
generellt sett. Färre än hälften av de granskade
programmen har levererat eller kommer sannolikt att leverera merparten av de förväntade
resultaten. Utsikterna för hållbarhet är i de flesta
fall orealistiska.
God samhällsstyrning är en grundläggande europeisk värdering och en nyckelkomponent i EU:s
utvecklingssamarbete med tredjeländer. Sedan
det strukturella samarbetet med Demokratiska
republiken Kongo hade återupptagits tillhandahöll
EU omkring 1,9 miljarder euro i bistånd mellan
2003 och 2011, vilket gör EU till en av landets viktigaste utvecklingspartner.

••EU:s utvecklingsbistånd till Centralasien

(13/2013) – revisionsrätten bedömde hur kommissionen och Europeiska utrikestjänsten hade
planerat och förvaltat utvecklingsbiståndet till
de centralasiatiska republikerna (Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan) under perioden 2007–2012. Revisionsrätten
konstaterade att kommissionen och Europeiska
utrikestjänsten under svåra förhållanden hade
gjort stora ansträngningar för att planera och
få till stånd det program för EU:s utvecklingsbistånd i Centralasien som presenterades i det
regionala strategidokumentet från april 2007.
Planeringen och fördelningen av biståndet var
generellt sett tillfredsställande, medan genomförandet var mindre tillfredsställande.
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Mellan 1991 och 2013 avsatte EU över 2,1 miljarder euro i utvecklingsbistånd och humanitärt
bistånd till dessa länder, varav 750 miljoner euro
gällde perioden 2007–2013. Under perioden
2007–2012 betalade kommissionen 435 miljoner euro i utvecklingsbistånd till Centralasien som
främst gick till Kirgizistan och Tadzjikistan.

••EU:s klimatfinansiering inom ramen för

bistånd till tredjeland
(17/2013) – revisionsrätten bedömde hur väl kommissionen förvaltade klimatrelaterade utgifter
från EU‑budgeten och Europeiska utvecklingsfonden (EUF). Revisionen visade att kommissionen har inriktat sig på lämpliga prioriteringar,
men det krävs ytterligare stora ansträngningar
för att man ska kunna garantera att EU:s och
medlemsstaternas program kompletterar varandra och förebygger och bekämpar korruption.
År 2009 kom industriländerna överens om en
snabbstartsfinansiering på cirka 30 miljarder
US‑dollar för perioden 2010–2012 och ett långsiktigt åtagande på 100 miljarder US‑dollar per år
från 2020. EU‑medlemsstaterna och kommissionen
har inte kommit överens om hur de ska uppfylla
sitt långsiktiga åtagande och det är oklart i vilken
omfattning EU har infriat utfästelsen om snabbstartsfinansieringen. Det finns ingen enighet i EU
om hur klimatfinansiering ska definieras och det
finns ännu inte ett ändamålsenligt övervaknings-,
rapporterings- och kontrollsystem.
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EU:s inkomster/egna medel
Större delen av EU:s inkomster beräknas på grundval av makroekonomiska statistiska uppgifter och beräkningar som medlemsstaterna lämnar. Revisionsrättens revision av de underliggande transaktionernas laglighet när
det gäller de bidrag som baseras på BNI och mervärdesskatt omfattar endast kommissionens behandling av de
uppgifter som medlemsstaterna har lämnat och inte hur dessa uppgifter ursprungligen har tagits fram.

Under 2013 antog revisionsrätten följande rapport på
detta område:

••Korrekta uppgifter om bruttonationalinkomst

(BNI): en mer strukturerad och målinriktad
strategi skulle göra kommissionens kontroll
mer ändamålsenlig (11/2013) – revisionsrätten
bedömde om kommissionens kontroll av BNI‑uppgifter som beräkningsgrund för egna medel
var väl strukturerad och målinriktad. Revisionsrättens slutsats var att kommissionens kontroll
av BNI‑uppgifter inte var tillräckligt strukturerad
och målinriktad. Kommissionen planerade och
prioriterade inte sitt arbete på ett lämpligt sätt,
tillämpade inte en konsekvent strategi när den
genomförde sina kontroller i medlemsstaterna och
utförde inte tillräckligt mycket arbete i medlemsstaterna. Kontrollerna rapporterades inte heller på
ett lämpligt sätt. Rekommendationerna bör bidra
till att garantera att medlemsstaternas bidrag till
EU‑budgeten beräknas korrekt och bygger på korrekta uppgifter. De bör även göra kommissionens
kontroll mer ändamålsenlig. Kommissionen har
medgett att åtgärder behöver vidtas.

EU:s budget finansieras med hjälp av egna medel
och övriga inkomster. Det finns tre kategorier egna
medel: traditionella egna medel (tullar på import
och avgifter för sockerproduktion), egna medel beräknade utifrån den mervärdesskatt som uppbärs
av medlemsstaterna och egna medel som härrör
från medlemsstaternas bruttonationalinkomst
(BNI). De BNI‑baserade inkomsterna har ökat från
omkring 50 % av budgeten 2002 (46 miljarder euro)
till 70 % 2012 (98 miljarder euro).
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Uppföljning av tidigare rekommendationer
Det är genom sina rekommendationer som revisionsrätten bidrar till att förbättra den ekonomiska förvaltningen. Under 2013 antog revisionsrätten sin andra särskilda rapport om uppföljning av genomförandet av
rekommendationerna i tidigare särskilda rapporter.

••2012 års rapport om uppföljningen av Euro-

peiska revisionsrättens särskilda rapporter
(nr 19/2013) – revisionsrätten bedömde om
kommissionen på ett adekvat sätt följde upp
de revisionsrekommendationer som revisionsrätten hade lämnat i sina särskilda rapporter
under perioden 2006–2010. Revisionen gällde ett
urval av 62 rekommendationer från tio särskilda
rapporter. Revisionsrätten bedömde de åtgärder som kommissionen har vidtagit som svar
på rekommendationerna. Revisionen visade att
rekommendationerna hade accepterats – 83 %
av de granskade rekommendationerna hade
kommissionen genomfört helt eller till största
delen, 12 % till viss del och 5 % inte alls.

EU‑revisorer på väg att granska en stödmottagare på plats.

Enligt internationella revisionsstandarder är
uppföljning av granskningsrapporter det sista
steget i den effektivitetsrevisionscykel som utgörs
av planering, genomförande och uppföljning. Mer
information om uppföljningen av revisionsrättens
rekommendationer finns på sidan 41.
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Yttranden och andra produkter 2013
Revisionsrätten fortsätter att bidra till att förbättra
EU:s ekonomiska förvaltning genom sina yttranden över förslag till ny eller ändrad lagstiftning med
finansiella effekter. Dessa yttranden begärs av de
övriga EU‑institutionerna och används av de lagstiftande myndigheterna – Europaparlamentet och
rådet – i deras arbete. Revisionsrätten kan också offentliggöra ståndpunktsdokument i andra frågor på
eget initiativ. Två skrivelser från ordföranden offentliggjordes 2013. Den ena var ett svar på en begäran
från rådet om en sammanfattning av revisionsrättens
särskilda årsrapporter om EU:s byråer, andra organ
och gemensamma forskningsföretag (se sidan 12).
Den andra gällde rådets förslag om inrättandet
av en gemensam tillsynsmekanism för tillsyn av
kreditinstitut.

••Budgetförordningen för elfte Europeiska utvecklingsfonden (3/2013).

••En ändring av de finansiella reglerna för unio-

nens allmänna budget som gällde överföringar
mellan budgetår av vissa kategorier av anslag
(4/2013).

Yttrandena offentliggörs i sin helhet på revisionsrättens webbplats http://eca.europa.eu på alla officiella
EU‑språk.

Under 2013 antog revisionsrätten fyra yttranden över
ett antal viktiga områden:

••Stadgar för och finansiering av europeiska po-

litiska partier och europeiska politiska stiftelser
(1/2013) (se ruta).

••Det ändrade förslaget till förordning om gemen-

samma bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av
den gemensamma strategiska ramen, och över
allmänna bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och
Sammanhållningsfonden (nr 2/2013).

4 yttranden
antagna 2013
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Yttrande nr 1/2013 – över förslaget till förordning om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
År 2012 tog totalt 13 politiska partier och tolv politiska stiftelser på europeisk nivå emot finansiering från
EU:s allmänna budget. Politiska partier har fått finansiering sedan 2004, medan finansieringen av politiska
stiftelser startade 2007. Medlen administreras av Europaparlamentet.
Genom förslaget till förordning om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser blir dessa organ europeiska juridiska personer. I framtiden kommer det att vara ett
villkor att man har registrerat en sådan ställning hos Europaparlamentet för att man ska få finansiering från
EU‑budgeten.
Kommissionens förslag syftade till att åtgärda ett antal brister i de bestämmelser som gällde då. Men för att
främja en europeisk politisk kultur av oberoende, integritet och ansvarstagande, skärpa kontrollerna och
förebygga missbruk av finansieringsbestämmelserna måste man komma till rätta med ett antal ytterligare
problem.
En av revisionsrättens iakttagelser var att det behövdes en tydlig definition i förordningen av vad som skulle
räknas som donationer, bidrag eller lån till ett europeiskt politiskt parti. Revisionsrätten rekommenderade
även att det skulle finnas mindre utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller sanktioner vid överträdelse av reglerna och att förordningen skulle föreskriva bötesbelopp som är en multipel av de aktuella
oriktiga beloppen utan en övre gräns.
Enligt förslaget till förordning om stadgar ska de politiska partierna och stiftelserna lämna sin årsredovisning i enlighet med tillämplig lag i den medlemsstat där de har sitt säte, men revisionsrätten konstaterade
att det för att öka jämförbarheten och insynen vore bättre med en standardiserad presentation, baserad på
periodiserad redovisning, av räkenskaperna och detaljerade rapporteringsskyldigheter enligt en obligatorisk mall, vilket skulle gälla för alla politiska partier och stiftelser oberoende av tillämplig lag i den medlemsstat där de har sitt säte.
Revisionsrätten noterade även att förordningen behöver förtydligas så att det tydligt framgår att det ingår
i EU:s externa revisors befogenheter att granska dessa medel.
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Relationer med intressenter
Hur värdefullt revisionsrättens bidrag till EU:s redovisningsskyldighet blir beror till stor del på hur dess
arbete och produkter används av de viktigaste partnerna i processen för redovisningsskyldighet. Dessa
partner är de politiska myndigheterna med ansvar
för den offentliga tillsynen över användningen av
EU‑medel (dvs. Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och nationella parlament). I sin strategi för
2013–2017 åtog sig revisionsrätten att förbättra sina
system för övervakning av den externa utvecklingen
och hantering av förbindelserna med sina partner.
Revisionsrättens ordförande och ledamöter har regelbundna kontakter med Europaparlamentets utskott,
särskilt budgetkontrollutskottet. Under 2013 deltog
revisionsrättens ordförande Vítor Caldeira i fem möten i budgetkontrollutskottet och i flera plenarsammanträden i Europaparlamentet. Han presenterade
bland annat revisionsrättens årliga arbetsprogram,
årsrapporter och yttranden och andra produkter.
Under 2013 deltog andra ledamöter av revisionsrätten vid 68 tillfällen i 15 av budgetkontrollutskottets
sammanträden när det gällde revisionsrättens årsrapporter och särskilda rapporter i särskilda frågor
om genomförandet av budgeten eller av politiken.
Diskussionerna ledde till att enskilda ledamöter av
budgetkontrollutskottet utarbetade betänkanden
om revisionsrättens särskilda rapporter, däribland ett
förslag till betänkande om revisionsrättens särskilda
rapporter i samband med förfarandet för beviljande
av ansvarsfrihet för kommissionen för 2012.

Vid ett antal tillfällen hade ledamöter tillfälle att presentera särskilda rapporter för andra av Europaparlamentets utskott, bland annat utskotten för jordbruk
och utveckling. Dessutom fortsatte traditionen med
ett gemensamt sammanträde för ledamöterna i budgetkontrollutskottet och revisionsrätten.
Under 2013 började budgetkontrollutskottet diskutera ett betänkande om Europeiska revisionsrättens
framtida roll. Revisionsrätten välkomnar synpunkterna i betänkandet om att eventuella reformer av
revisionsrätten bör ses i det större sammanhanget
med utmaningen att öka EU:s ansvarighet. Revisionsrätten ser fram emot att ta itu med de frågor där den
har befogenhet att agera. De gäller framför allt revisionsrättens arbete, relationer med intressenter och
användning av resurser. I många fall har revisionsrätten redan tagit initiativ i det avseendet som ett led
i processen för att genomföra strategin för 2013–2017.
Revisionsrätten samarbetar även med rådet i dess
många olika konstellationer och verksamheter. Under
2013 presenterade ordförande Vítor Caldeira årsrapporterna för rådet (ekonomiska och finansiella frågor),
och revisionsrättens ledamöter uppmanas ofta att
presentera särskilda rapporter för rådskommittéer.
Revisionsrätten prioriterar välfungerande relationer
med nationella parlament. Revisionsrättens ledamöter presenterar ofta revisionsrättens årsrapporter för
nationell publik. De nationella parlamentens utskott
för EU‑frågor och budgetkontroll informeras regelbundet om revisionsrättens verksamhet. Delegationer från ett antal nationella parlament besökte
revisionsrätten under året, däribland Yannakis L.
Omirou, talman i Cyperns representanthus.

Revisionsrättens och budgetkontrollutskottets årliga sammanträde, Luxemburg den 13 oktober 2013.
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Samarbete med andra högre
revisionsorgan

Kontaktkommittén för EU‑medlemsstaternas högre revisionsorgan

Revisionsrätten samarbetar med andra högre revisionsorgan främst genom

Enligt EU‑fördraget ska revisionsrätten och medlemsstaternas nationella revisionsorgan samarbeta
i en anda av förtroende och med bibehållet oberoende. Revisionsrätten samarbetar aktivt med
EU‑medlemsstaternas högre revisionsorgan inom
ramen för kontaktkommittén som håller ett årligt
möte och har flera olika arbetsgrupper och nätverk
som har inrättats för att arbeta med särskilda frågor
av gemensamt intresse.

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

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

••internationella organisationer för offentliga

revisionsorgan, särskilt Internationella organisationen för högre revisionsorgan (Intosai) och
dess europeiska motsvarighet (Eurosai).

I maj 2013 var revisionsrätten värd för ett extra sammanträde i kontaktkommittén, där Litauens högre
revisionsorgan var ordförande, som syftade till att
nära följa utvecklingen av Ekonomiska och monetära
unionen (EMU) och EU:s ekonomiska styrning. Vid
detta möte antog kontaktkommittén ett uttalande
om Vikten av lämpliga förfaranden för revision och ansvarighet när det gäller den ekonomiska och monetära
unionen och EU:s ekonomiska styrning.
Det ordinarie årliga sammanträdet 2013, som hölls
i Vilnius (Litauen) i oktober 2013, inriktades på två
huvudteman, dels ett seminarium om de högre revisionsorganens roll när det gäller att förbättra EU:s
redovisningsskyldighet inom den nya budgetramen
för 2014–2020 och den nya budgetförordningen,
dels den senaste utvecklingen när det gäller den nya
ekonomiska styrningen.

Kontaktkommittén för EU‑medlemsstaternas högre revisionsorgan, Litauen i oktober 2013.
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Nätverket för högre revisionsorgan
i kandidatländer och potentiella
kandidatländer
Revisionsrätten samarbetar med högre revisionsorgan i kandidatländer och potentiella kandidatländer framför allt genom ett nätverk 2 liknande
kontaktkommittén.
I november 2013 var revisionsrätten medordförande
vid det sammanträde som ordförandenas nätverk höll
i Montenegro. Syftet med sammanträdet var att identifiera prioriterade ämnen för utkastet till ny arbetsplan
för nätverket, baserat på resultatet av dess tidigare
aktiviteter. Sammanträdet föregicks av en konferens
om relationerna mellan de högre revisionsorganen
och parlamenten, där revisionsrätten bidrog aktivt.

Övrigt samarbete
Under 2013 fortsatte revisionsrätten att aktivt delta
i och bidra till Intosais och Eurosais verksamhet.
Revisionsrätten blev fullvärdig medlem av Intosai
2004 och deltar sedan dess fullt ut och aktivt i Intosais verksamheter och har deltagit i flera av dess
kommittéer och arbetsgrupper.
År 2013 fortsatte revisionsrätten att medverka i Intosais mål 1 (standarder för yrkesutövningen) såsom
medlem av

••underkommittéerna för finansiell revision, regelefterlevnadsrevision och effektivitetsrevision,

••projektet för kontroll av revisionskvaliteten och
harmoniseringsprojektet.

Vad beträffar Intosais mål 2 (kapacitetsuppbyggnad)

••bidrog revisionsrätten med input och sakkun-

skap till arbetet i underkommittén för främjande
av bästa praxis och kvalitetssäkring genom frivilliga sakkunnigbedömningar (peer review),

••följde revisionsrätten arbetet i underkommittén
för främjande av kapacitetsuppbyggnadsåtgärder bland Intosaimedlemmar.

Budva, Montenegro.

2

I januari 2014 omfattade nätverket fem kandidatländer
(f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Montenegro,
Serbien och Turkiet) och två potentiella kandidatländer
(Albanien och Bosnien och Hercegovina). Från och med
november 2013 tillåts Kosovo* delta i nätverket som observatör.

*

Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos
status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds
resolution 1244/99 och med Internationella domstolens
utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.
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När det gäller Intosais mål 3 (kunskapsdelning) var
revisionsrätten ordförande för arbetsgruppen för
redovisningsskyldighet för och revision av katastrofrelaterat bistånd från 2008. I oktober 2013
godkände Intosaikongressen (Incosai) arbetsgruppens
viktigaste output i form av de fem internationella
standarder för högre revisionsorgan (Issai) som ingår
i den nya 5500–5599-serien i vägledningen för
revision av katastrofrelaterat bistånd samt Intosais
vägledning för god förvaltning (”INTOSAI GOV”) om
en integrerad ram för finansiell redovisningsskyldighet när det gäller katastrofrelaterat och humanitärt
bistånd. I och med godkännandet av dessa viktiga
dokument avslutades arbetsgruppen arbete.

Under 2013 deltog revisionsrätten i Eurosais styrelses
XL:e möte, efter att ha utsetts till styrelsemedlem
2011, och fortsatte sitt aktiva arbete i Eurosais arbetsgrupper och specialgrupper. Revisionsrätten

Revisionsrätten deltog också

Inom ramen för de gemensamma konferenserna för
Intosais regionala arbetsgrupper deltog revisionsrätten aktivt i den IV:e Eurosai–Arabosai‑konferensen,
som var inriktad på vår tids utmaningar när det gäller
de högre revisionsorganens kapacitetsuppbyggnad.
Revisionsrätten bidrog med ett landdokument på
tema I – de högre offentliga myndigheternas ansvar
när det gäller de utmaningar som tas upp i resolution A/66/209 som antogs av FN:s generalförsamling
den 22 december 2011.

••i egenskap av medlem i styrkommittén i Intosais
arbetsgrupp för miljörevision,

••i Intosais arbetsgrupp för finansiell modernisering och lagstiftningsreform (tidigare arbetsgruppen för den globala finanskrisen).

I oktober 2013 deltog revisionsrätten i den XXI:a
Intosaikongressen (Incosai) i Beijing i Kina, där den
företräddes av Vítor Caldeira (revisionsrättens ordförande), Gijs de Vries (ledamot av revisionsrätten och
ordförande i arbetsgruppen för redovisningsskyldighet för och revision av katastrofrelaterat bistånd) och
Henrik Otbo (ledamot av revisionsrätten).

••deltog i det elfte årliga mötet för Eurosais arbetsgrupp för miljörevision,

••deltog i det andra mötet i Eurosais arbetsgrupp

för revision och etik och anordnade och var värd
för Eurosais seminarium för revisionsetik,

••deltog i Eurosais första Young Eurosai‑kongress
(YES) (konferens för yngre medarbetare)

Revisionsrätten fortsatte att medverka i projektet
IntoSAINT, ett instrument för självbedömning som
leds av Nederländernas högre revisionsorgan under
överinseende av Intosai. Under 2013 genomfördes en
självbedömning av integriteten vid revisionsrätten
under ledning av företrädare för de högre revisionsorganen i Norge och Nederländerna.

Den XXI:a Intosaikongressen (Incosai) i Beijing i Kina.
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Nya internationella riktlinjer om att tillhandahålla och granska humanitärt bistånd efter katastrofer
Mot bakgrund av att det blir allt vanligare med katastrofer i världen och att katastrofernas konsekvenser
för människan och ekonomin blir allvarligare har flödet av humanitärt bistånd ökat markant de senaste
åren. Trots det har det under en period inte funnits några specifika riktlinjer för revision av katastrofrelaterat bistånd. Intosai har svarat med att inrätta arbetsgruppen för redovisningsskyldighet för och revision av katastrofrelaterat bistånd. Den leddes av revisionsrätten som har offentliggjort nya riktlinjer för
givare, mottagare och revisorer när det gäller humanitärt katastrofbistånd.
De nya riktlinjerna, som kallas Intosai GOV 9250 och Issai‑serien 5500, syftar till att förbättra insynen och
redovisningsskyldigheten när det gäller katastrofrelaterat och annat humanitärt bistånd.
Intosai GOV 9250 är riktlinjer som hjälper biståndsgivare (givare och multilaterala organisationer som
kanaliserar medel) och mottagare av humanitärt bistånd att identifiera, tydliggöra och förenkla flödet
av bistånd mellan sig. Varje givare och mottagare (intressent) av humanitärt bistånd ska utarbeta en
tabell med hjälp av tillgängliga uppgifter som visar varifrån pengarna kommer och till vem och med vilket
syfte de betalas ut.
I Issai‑serien 5500 fastställs regler och god praxis för revision av katastrofriskreducering och bistånd efter katastrofer för att hjälpa de högre revisionsorganen att bidra till att minska effekten av katastrofer
och göra biståndet ändamålsenligare, sparsammare och effektivare.
Innan riktlinjerna offentliggjordes granskades de av ungefär 30 organisationer (högre revisionsorgan,
FN och andra internationella organisationer, regeringar och enskilda organisationer) som i allmänhet var
entusiastiska och godkände riktlinjerna.
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Viktiga händelser och evenemang
Invigning av revisionsrättens
nya byggnad
Den 8 maj 2013 invigdes revisionsrättens nya K3byggnad av Luxemburgs premiärminister Jean‑Claude
Juncker, biträdande minister John Perry som företrädde det irländska ordförandeskapet i rådet och
revisionsrättens ordförande Vítor Caldeira. Bland
dem som var närvarande fanns byggnadsarkitekterna
och de som var inblandade i uppförandet av K3byggnaden, företrädare för EU‑institutionerna och för
Luxemburgs stad, tidigare ledamöter av revisionsrätten och ordförandena vid medlemsstaternas högre
revisionsorgan. Genom invigningen firade man att
K3-projektet blev klart i tid och inom budgeten och
det faktum att den nya byggnaden innebar att all
personal hade samlats på en plats för första gången
på många år.
Samtidigt var revisionsrätten värd för ett extra sammanträde för ordförandena vid medlemsstaternas
högre revisionsorgan inför Europeiska rådets möte
i juni 2013. Vikten av lämpliga förfaranden för revision och ansvarighet när det gäller Ekonomiska och
monetära unionen och bankunionen betonades. Mer
information finns på sidan 31.

Herman Van Rompuy höll tal vid revisionsrättens konferens om EU:s
styrelseformer och ansvarsskyldighet, Luxemburg i september 2013.

35-årsjubileum och konferens om
styrelseformer och ansvarsskyldighet
Som en del i 35-årsfirandet anordnade revisionsrätten en konferens om EU:s styrelseformer och ansvarsskyldighet vid huvudkontoret i Luxemburg den
12 september 2013.
Konferensen samlade företrädare för EU:s institutioner och den akademiska världen. Tillsammans
diskuterade de frågor om styrelseformer i EU utifrån de båda hörnstenarna ekonomisk och politisk
ansvarsskyldighet. I sitt inledningsanförande konstaterade Europeiska rådets ordförande Herman Van
Rompuy att medborgarna i kärva tider med all rätt
förväntar sig att deras surt förvärvade skattepengar
används på ett ändamålsenligt sätt. Revisionsrättens
ordförande Vítor Caldeira tog i sitt tal fasta på de utmaningar som en effektivare offentlig redovisningsskyldighet innebär när det gäller de resultat som
uppnås genom EU:s utgifter.
Konferensen avslutades med en rundabordsdiskussion där följande experter på området deltog: Patrick
Dunleavy, professor i statsvetenskap och Public
Policy Chair vid London School of Economics and
Political Science, Michael Theurer, ordförande i Europaparlamentets budgetkontrollutskott; Pablo Zalba
Bidegain, vice ordförande i Europaparlamentets
utskott för ekonomi och valutafrågor, Mark Bovens,
professor i offentlig förvaltning vid Utrechts universitets förvaltningsskola och Gijs de Vries, ledamot av
Europeiska revisionsrätten.

Jean‑Claude Juncker höll tal vid invigningen av revisionsrättens nya
byggnad, Luxemburg i maj 2013.
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Mieke Hoezen är en erfaren forskare från Nederländerna. Hon avslutade sin doktorsavhandling vid
universitetet i Twente Nederländerna i juni 2012.
Enligt revisionsrättens urvalskommitté för priset
bidrar denna avhandling till revisionen inom den
offentliga sektorn genom att den tillhandahåller en
metod för ändamålsenlighetsstudier, som inbegriper
rekonstruktion av politisk retorik, förväntningar på
mekanismer och mätning av faktiskt resultat.

Revisionsrättens prisutdelningsceremoni (från vänster till höger): John
Wiggins (tidigare ledamot av revisionsrätten), Mieke Hoezen (pristagare)
och Vítor Caldeira (revisionsrättens ordförande), Luxemburg i juni 2013.

Europeiska revisionsrättens pris 2012
till minne av Juan Manuel Fabra Vallés
för forskning om revision inom den
offentliga sektorn
Den 25 juni 2013 tilldelade revisionsrätten Mieke
Hoezen revisionsrättens pris för forskning om
revision inom den offentliga sektorn som delades
ut för andra gången. Syftet med priset är att ge incitament till och erkännande för forskning om revision
inom den offentliga sektorn. År 2013 delades priset
ut till minne av revisionsrättens tidigare ordförande
Juan Manuel Fabra Vallés (1950-2012), som genom
sitt arbete och sitt exempel bidrog till revisionsrättens rykte som en EU‑institution som går i spetsen
för utvecklingen när det gäller revision inom offentlig sektor.
Vid den offentliga ceremonin presenterade Mieke
Hoezen sin avhandling med titeln The competitive
dialogue procedure: negotiations and commitment in
inter‑organisational construction projects (den konkurrenspräglade dialogen: förhandlingar och åtaganden i byggnationsprojekt med flera organisationer
inblandade). Det är en ändamålsenlighetsstudie av
ett europeiskt instrument – upphandlingsförfarande
med konkurrenspräglad dialog.
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Revisionsrättens kollegium
Revisionsrättens kollegium består av en ledamot
per medlemsstat. Enligt fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt ska revisionsrättens ledamöter utses för en tid av sex år och deras mandat kan
förnyas.
Ledamöterna placeras i en av fem avdelningar.
Avdelningarna antar granskningsrapporter och
yttranden och fattar beslut i generella strategiska
frågor och förvaltningsfrågor. Varje ledamot ansvarar
även för sina egna uppgifter, vilka framför allt rör
revision. Det underliggande revisionsarbetet utförs
av revisionsrättens revisorer och samordnas av den
ansvariga ledamoten som biträds av ett kansli.

Revisionsrättens kollegium i slutet av 2013.
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Han eller hon lägger fram rapporten för avdelningen
och/eller hela kollegiet för antagande och därefter
för Europaparlamentet, rådet och andra berörda
intressenter, inklusive media.
Under 2013 utsåg Europeiska unionens råd tre nya
ledamöter av revisionsrätten efter att medlemsstaterna hade nominerat dem och efter att ha hört
Europaparlamentet. Revisionsrätten fick två nya
ledamöter: Iliana Ivanova (Bulgarien) i januari och
George Pufan (Rumänien) i juli. Den 1 juli 2013 blev
Kroatien EU:s 28:e medlemsstat och revisionsrätten
tog emot sin första kroatiska ledamot, Neven Mates.

38

Vår förvaltning

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN
i slutet av 2013

Ordförande
Vítor Manuel
da SILVA CALDEIRA
Portugal

Avdelning I – Bevarande och förvaltning av naturresurser
Doyen

Ioannis
SARMAS

Jan
KINŠT

Grekland

Tjeckien

Augustyn
KUBIK

Michel
CRETIN

Frankrike

Polen

Rasa
.
BUDBERGYTE
Litauen

Kevin
CARDIFF
Irland

Avdelning II – Strukturpolitik, transporter och energi
Doyen

Henri
GRETHEN

Harald
NOACK

Luxemburg

Tyskland

Lazaros S.
LAZAROU
Cypern

Harald
WÖGERBAUER
Österrike

Ville
ITÄLÄ

Finland

Iliana
IVANOVA
Bulgarien

Avdelning III – Externa åtgärder
Doyen

David
BOSTOCK

Karel
PINXTEN

Förenade kungariket

Belgien

Szabolcs
FAZAKAS
Ungern

Gijs M.
de VRIES

Nederländerna

Hans Gustaf
WESSBERG

Sverige

Avdelning IV – Inkomster, forskning och inre politik, EU-institutioner och EU-organ
Doyen

Louis
GALEA

Ladislav
BALKO

Malta

Slovakien

Milan Martin
CVIKL
Slovenien

Pietro
RUSSO

Italien

Baudilio TOMÉ
MUGURUZA
Spanien

George
PUFAN

Rumänien

CEAD-avdelningen – Samordning, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling
Doyen

Igors
LUDBORŽS

Lettland

Kersti
KALJULAID
Estland

Henrik
OTBO

Danmark

Neven
MATES

Kroatien

Vår förvaltning

39

En ny strategi för 2013–2017: gjorda framsteg
Under 2013 började revisionsrätten genomföra sin strategi för 2013–2017. Revisionsrättens mål för denna
period är att göra sitt bidrag till EU:s redovisningsskyldighet så värdefullt som möjligt. För att det målet ska
uppnås har följande huvudprioriteringar fastställts:
•• Rikta in revisionsrättens produkter på att förbättra EU:s redovisningsskyldighet.
•• Arbeta tillsammans med andra för att öka revisionsrättens bidrag till EU:s redovisningsskyldighet.
•• Fortsätta att utveckla revisionsrätten som professionellt revisionsorgan.
•• Utnyttja revisionsrättens kunskaper, kompetens och expertis på bästa sätt.
•• Förevisa revisionsrättens resultat och redovisningsskyldighet.
Under perioden 2013–2017 kommer revisionsrätten att rikta in sina rapporter, yttranden och iakttagelser på
behovet av att
•• förbättra systemen för offentlig redovisningsskyldighet och revision,
•• förbättra den ekonomiska förvaltningen och rapporteringen om genomförandet och effekterna av
EU‑budgeten,
•• förbättra utformningen av EU:s politik och utgiftsprogram.
Under 2013 inriktades genomförandet av revisionsrättens strategi på följande:
•• Se över och uppdatera årsrapporten om genomförandet av EU:s budget för budgetåret 2014 och framåt.
•• Bättre välja och planera revisioner genom ett nytt system för planering av verksamheten som gör det
möjligt för revisionsrätten att fokusera effektivare på strategiska prioriteringar och intressenternas
behov.
•• Reagera på efterfrågan på analytiska rapporter om mer allmänna frågor om EU:s offentliga utgifter genom två översiktliga analyser som ska offentliggöras 2014, den ena av brister i EU:s redovisningsskyldighet och revision och den andra av risker i samband med EU:s ekonomiska förvaltning.
•• Utveckla och ytterligare professionalisera den externa kommunikationen och relationerna med intressenterna genom specifika åtgärder som ska genomföras 2014.
•• Förbättra revisionsrättens effektivitetsrevision genom att de högre revisionsorganen i Tyskland, Frankrike och Sverige gör en extern sakkunnigbedömning, som ska offentliggöras i början av 2014.
•• Öka effektiviteten genom att utarbeta förslag till hur man ska optimera roller och ansvarsområden vid
revision och effektivisera effektivitetsrevisionsprocessen.
•• Göra om revisionsrättens centrala resultatindikatorer för att bättre mäta revisionsrättens resultat (sidorna 40–43).
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Mätning av revisionsrättens resultat

Kvaliteten på och effekterna av
revisionsrättens arbete

Sedan 2008 har revisionsrätten använt sig av centrala
resultatindikatorer för att informera ledningen om
framsteg som har gjorts i förhållande till målen, stödja
beslutsfattandet och ge intressenterna information om resultatet. De centrala resultatindikatorerna
utformades så att de skulle spegla revisionsrättens
prioriteringar och visa dess resultat och redovisningsskyldighet som ett professionellt revisionsorgan.

Revisionsrätten bedömer kvaliteten på och effekterna av sina rapporter utifrån intressenternas bedömning, expertbedömningar och uppföljningen
av sina rekommendationer för att förbättra EU:s
ekonomiska förvaltning. En ny indikator har lagts till
för att mäta revisionsrättens närvaro i media.

Intressenternas bedömning

Syftet med indikatorerna är att mäta centrala delar
av kvaliteten på och effekterna av revisionsrättens
arbete, särskilt med hänsyn till huvudintressenternas
ståndpunkter och resursanvändningens effektivitet
och ändamålsenlighet.

Revisionsrätten har uppmanat sina viktigaste
intressenter – Europaparlamentets budgetkontrollutskott och budgetutskott, rådets budgetkommitté,
de viktigaste revisionsobjekten vid kommissionen
och EU‑byråerna och ordförandena vid de högre
revisionsorganen i EU – att gradera nyttan och
effekterna av de rapporter som revisionsrätten offentliggjorde 2013 på en femgradig skala från väldigt
liten till väldigt stor.

Indikatorerna har uppdaterats för den strategiska
perioden 2013–2017. Jämförande uppgifter lämnas för
några indikatorer, medan andra indikatorer mättes för
första gången 2013.

Intressenternas bedömning
Effekten av rapporterna
4%

23 %

2%
2%

Nyttan med rapporterna

23 %
28 %

2%
30 %
50 %
25 %

36 %
Mycket stor

Stor

Medelstor

Liten

Mycket liten

Svaren visar att 98 % av de viktigaste intressenterna anser att de har nytta av revisionsrättens rapporter i sitt
arbete och 94 % att rapporterna ger effekt.
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Expertbedömningar

De bedömde kvaliteten på olika aspekter av rapporterna med hjälp av en fyrgradig skala, från
”mycket dålig” (1) till ”hög kvalitet” (4).

Varje år går oberoende externa experter igenom
innehållet i och presentationen av ett urval av revisionsrättens rapporter. År 2013 utvärderade bedömarna åtta särskilda rapporter och årsrapporterna
för 2012.

Resultatet visar att de externa expertbedömarna
anser att kvaliteten på revisionsrättens rapporter
2013 är ”tillfredsställande”. Bedömningarna ger
revisionsrätten värdefull information om kvaliteten på rapporterna, och bedömarnas rekommendationer kommer att användas för att göra
ytterligare förbättringar.

Expertbedömningar av revisionsrättens
rapporter
3
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Uppföljning av rekommendationer
Det är genom sina rekommendationer som revisionsrätten bidrar till att förbättra den ekonomiska
förvaltningen. Vissa rekommendationer kan genomföras snabbt, medan andra tar lång tid på grund
av att de är komplexa. Revisionsrätten övervakar

Genomförande av revisionsrättens rekommendationer
per år då de lämnades
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45 %

2012

2011

2010

systematiskt i hur stor utsträckning rekommendationerna har genomförts av revisionsobjekten.
I slutet av 2013 hade 70 % av de rekommendationer som utfärdades 2011 och 60 % av de nära
500 rekommendationer som utfärdades mellan
2010 och 2013 genomförts.
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Närvaro i media
Indikatorn för revisionsrättens närvaro i media speglar dess genomslag i media. Den hänger samman
med det strategiska målet att öka medvetenheten
om revisionsrätten, dess produkter och granskningsresultat och slutsatser.

Ämnen som tagits upp i media

Revisionsrätten
i allmänhet

24 %

39 %

Särskilda
rapporter

37 %

Effektiv och ändamålsenlig användning
av resurser
Revisionsrätten bedömer hur effektivt och ändamålsenligt den använder sina resurser när det gäller
förmågan att genomföra arbetsprogrammet, i rätt
tid genomföra revisioner och garantera personalens
yrkeskompetens.

Genomförandet av revisionsrättens årliga arbetsprogram
för 2013
100 %

100 %

100 %

100 %
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70 %

40 %
20 %
0%

Under 2013 hittade revisionsrätten över 1 300 artiklar online som handlade om särskilda rapporter, årsrapporten för 2012 och om revisionsrätten
i allmänhet. Totalt 76 % av artiklarna handlade om
revisionsrättens granskningsrapporter, resten om
revisionsrätten i allmänhet.

Årsrapporter Särskilda Särskilda
Övriga
rapporter årsrapporter uppgifter

Totalt

Årsrapporterna
för 2012

Genomförandet av arbetsprogrammet
Revisionsrätten planerar sina revisioner och andra
uppgifter i sitt årliga arbetsprogram och övervakar
framstegen under året.
Under 2013 genomförde revisionsrätten 90 % av sitt
arbetsprogram. Årsrapporterna och de särskilda årsrapporterna producerades som planerat, men bara
70 % av de planerade särskilda rapporterna producerades, delvis på grund av behovet av att slutföra
uppgifter som förts över från 2012. De uppgifter
som inte har slutförts 2013 kommer att föras över
till 2014. Revisionsrätten fortsätter att koncentrera
sig på att göra revisionsplaneringen exaktare och
produktionen av särskilda rapporter effektivare.
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Produktion av särskilda rapporter
För att revisionsrättens särskilda rapporter – som
återger resultatet av utvalda revisioner – ska få effekt
måste de komma i rätt tid. På senare år har revisionsrätten lyckats förkorta produktionstiden för sina

Tidsåtgång för särskilda rapporter som antogs
under 2013

granskningsrapporter. Genom strategin för 2013–2017
försöker vi förbättra situationen ytterligare och det
borde få synlig effekt under de närmaste åren.
Under 2013 antog revisionsrätten 19 särskilda rapporter, varav 37 % producerades inom den maximitid på
18 månader som revisionsrätten har som mål. Den genomsnittliga tidsåtgången för de särskilda rapporter
som antogs 2013 var 20 månader (ungefär som 2012).

100 %
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60 %
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58 %

20 %

37 %

1 SR
5%

0%
10–18 månader

18–26 månader

Mer än 26 månader

Fortbildning
I enlighet med Internationella revisorsförbundets
(IFAC) riktlinjer är revisionsrättens mål att ge varje
revisor i genomsnitt 40 timmars (fem dagars) fortbildning per år.

Fortbildningsdagar per revisor
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Under 2013 genomgick revisionsrättens revisionspersonal i genomsnitt 6,4 dagars fortbildning
(exklusive språkutbildning). Det är den högsta siffran
sedan vi började mäta denna indikator 2008 och
speglar revisionsrättens åtagande att personalen ska
ha högsta kompetens.
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Stöd till
revisionen
Personal

Rekrytering
Revisionsrättens personal har mycket skiftande
utbildning och yrkesbakgrund och kvaliteten på personalens arbete och engagemang speglas i institutionens output. Revisionsrättens rekryteringspolitik
följer EU‑institutionernas allmänna principer och
anställningsvillkor. Personalstyrkan består av både
fast anställda tjänstemän och personal med tillfälliga
kontrakt. Allmänna uttagningsprov för tjänster vid
revisionsrätten anordnas av Europeiska rekryteringsbyrån (Epso).

Fördelning av personalen
Som en reaktion på den svåra ekonomiska situationen i Europeiska unionen och i samband med den
då pågående reformen av EU:s tjänsteföreskrifter
uppmanade budgetmyndigheten och kommissionen
2011 alla EU‑institutioner att minska antalet anställda
med 5 % mellan 2013 och 2017.
Som ett resultat minskade personaltilldelningen
(antalet tillgängliga tjänster) 2013 från 900 (inbegripet 13 ytterligare tjänster med anledning av
Kroatiens anslutning till EU) till 891 tjänstemän och
tillfälligt anställda (exklusive ledamöter, kontraktsanställda och utstationerade nationella experter och
praktikanter). Av dem arbetar 576 på revisionsavdelningarna (inklusive 123 personer vid ledamöternas
kanslier). Se tabellen för mer information.

Under 2013 anordnades dessutom urvalsförfaranden för att rekrytera tillfälligt anställda (revisorer
i lönegraderna AD6 och AD10 och en finansexpert
i lönegrad AD13) och en enhetschef. Revisionsrätten
erbjöd också 91 personer med högskoleutbildning
praktik under en period på tre till fem månader.
Under 2013 rekryterade revisionsrätten 80 personer:
31 tjänstemän, 28 tillfälligt anställda och 21 kontraktsanställda. Revisionsrätten lyckades särskilt väl
med rekryteringen av ny personal till revisionstjänster. Andelen vakanta tjänster har legat på nära 3 %
sedan 2011.

För att bidra till målet optimal resursanvändning
fortsatte vi att göra all verksamhet effektivare genom
förenklade förfaranden. Närhelst det var möjligt omfördelades icke‑revisionstjänster som frigjorts genom
effektivisering till revisionsområdet. Antalet revisionstjänster har därför ökat med 15 % sedan 2008, medan
det totala antalet tjänster som tilldelats revisionsrätten endast har ökat med 4 % under samma period.

Fördelning av revisionsrättens personal
på aktiva tjänster den 31 december

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Revision

501

525

557

564

573

576

Översättning

163

163

151

148

143

147

Administration

173

171

157

148

139

137

Ordförandens avdelningar

20

21

24

27

32

31

857

880

889

887

887

891

Totalt

45

Stöd till revisionen

Könsfördelning
Liksom de övriga EU‑institutionerna har revisionsrätten en jämställdhetspolitik när det gäller personalförvaltning och rekrytering.

Revisionsrätten har nu lika många män och kvinnor
i sin personalstyrka, efter det att andelen kvinnor
gradvis har ökat under årens lopp.

Könsfördelning
100 %
80 %

46 %

49 %

51 %

60 %
Kvinnor

40 %
20 %

55
%
av revisionsrättens
personal är
44 år eller yngre

Män

54 %

51 %

49 %

2001

2012

2013

0%

Av de 70 direktörerna och enhetscheferna är dock 21
(30 %) kvinnor, vilket är ungefär samma som tidigare
år. Flertalet av dem arbetar på översättningsdirektoratet och de administrativa avdelningarna. I slutet av
2012 antog revisionsrätten en handlingsplan för jämställdhet i syfte att uppnå jämnare könsfördelning

Assistenter
(AST-nivå)
100 %
80 %
60 %

Revisorer
och handläggare
(AD-nivå)

40 %
67 %

40 %

Direktörer
och enhetschefer

30 %

30 %

67 %
Kvinnor

40 %
20 %

på alla nivåer. I tabellerna nedan visas andelen män
och kvinnor på respektive ansvarsnivå den 31 december 2013. Andelen kvinnor på AD‑nivå ökar. Efter
de senaste rekryteringsomgångarna är 48 % av all
personal på AD5–AD8-nivå kvinnor (en ökning jämfört med 43 % 2009).

33 %

33 %

2012

2013

60 %

60 %

2012

2013

70 %

70 %

2012

2013

0%

Män
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Åldersprofil
Åldersprofilen för anställda i aktiv tjänst den 31 december 2013 visar att något mer än 55 % av revisionsrättens anställda är under 44 år.

20–24
25–29

Nästan 40 % av 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 fem till tio åren.

0,2 %
3,2 %
12,5 %

30–34

20,8 %

35–39

18,4 %
18,7 %

40–44
45–49

13,3 %
9,2 %

50–54
55–59

3,4 %

60–64
65+

0,2 %

Fortbildning

Översättning

All revisionsrättens personal behöver kontinuerlig
fortbildning för att kunna hålla sig ajour med utvecklingen inom yrket och skaffa sig ny kompetens.
Revisionsrättens specifika revisionsmiljö gör också
att personalen behöver goda språkkunskaper.

Översättning är ett stöd till revisionsverksamheten
som gör att revisionsrätten kan fullgöra sitt uppdrag och uppfylla sina kommunikationsmål. År 2013
nådde den totala mängden översatt text ett rekord
på 186 699 sidor, vilket är nästan 18 % mer än 2012.
Över 99 % av översättningarna utfördes i tid.

Under 2013 genomgick revisionsrättens anställda
i genomsnitt 9,6 dagars fortbildning (11,8 dagar för
revisorer), varav språkkurser utgjorde 46 %, jämfört
med 52 % 2012.
Under 2013 förbättrade revisionsrätten utbildningsinnehållet ytterligare och tog fram nya kurser för att
tillgodose revisionsprioriteringar, bland annat ett antal utbildningskurser i ämnen som rör finansiell och
ekonomisk styrning (som är en specifik prioritering
för den strategiska perioden 2013–2017).

Under 2013 rekryterade revisionsrätten inför Kroatiens anslutning ett översättningsteam för kroatiska.
Revisionsrättens översättningsdirektorat gav språkligt stöd till revisorer på tjänsteresa (31 veckor) och
under de olika faser då granskningsrapporterna
utarbetades.

Stöd till revisionen

Stöd gavs också till Intosais arbetsgrupper och när
det gällde andra särskilda behov inom revisionsrättens revisionsverksamhet. Under 2013 införde översättningsdirektoratet en ny generation av verktyget
för datorstödd översättning (Studio). Direktoratet var
även aktivt i interinstitutionella och internationella
forum.

Informationsteknik
Informationsteknik (it) är avgörande för att revisionsrätten ska kunna utnyttja sina kunskaper optimalt
och bidrar samtidigt till ändamålsenlighet och effektivitet. Utöver den framgångsrika flytten till den nya
K3-byggnaden gjorde revisionsrätten även följande
under 2013:

••Ökade sina investeringar i kunskapshantering:

en viktig version av revisionsrättens nya verktyg
för revisionsstöd (Assyst2) släpptes och började
successivt användas. Ett system för ledning
av revisionsarbetet (AMS) har lanserats för att
förbättra planeringen och resursförvaltningen.
En kompetensdatabas har utarbetats som grund
för ett socialt nätverk vid revisionsrätten – en
central del i kunskapsdelning och kunskapsspridning – och ett nytt sökverktyg har införts.

••Fortsatte att främja rörlighet: kampanjen

”laptop till alla” har slutförts, liksom införandet
av Wifi i alla byggnader, i linje med stödet till
en mer mobil arbetsplats. Infrastrukturen för
röst- och datanätverk har uppgraderats i K1- och
K2-byggnaderna för att anpassa dem till den nya
K3-standarden, och därmed kan enhetlig kommunikation införas inom hela revisionsrätten.

••Uppgraderade centrala informationssystem: en

ny webbplats för att förbättra spridningen av resultatet av revisionerna och ett nytt intranät som
ska underlätta informationsflödet inom institutionen har slutförts. Ett nytt system för personalbedömning har införts till stöd för effektivisering
av denna viktiga affärsprocess.
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Denna utveckling har skett samtidigt som vi har
stärkt åtgärderna för driftsäkerhet och driftskontinuitet så att den tillgänglighet och kvalitet som
krävs när det gäller alla revisionsrättens it‑tjänster
garanteras och moderniserat centrala it‑verktyg (t.ex.
migration till Windows 7 och Office 2010).

Administration och infrastruktur
Direktoratet för ekonomi och stöd har två uppgifter:
a) Att tillhandahålla lämpliga resurser, tjänster och
infrastruktur så att revisionsrätten kan fullgöra
sitt uppdrag och uppnå sina strategiska mål.
b) Att se till att de mekanismer för finansiering,
intern kontroll och redovisning som behövs för
all revisionsrättens verksamhet finns tillgängliga.
Under 2013 fortsatte direktoratet att fokusera på att ytterligare öka sin effektivitet och
sparsamhet.
I april 2013 hade revisionsrättens personal i alla
andra byggnader flyttats till sina slutliga kontor och
alla anställda är nu för första gången på många år
samlade under ett tak.
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Ekonomisk
information
Revisionsrätten finansieras genom EU:s allmänna
budget. Revisionsrätten står för ungefär 0,095 % av
EU:s totala utgifter och 1,62 % av de totala administrativa utgifterna.

Beloppet för betalningarna inom kapitel 20 (fastigheter, t.ex. byggnader) påverkades av revisionsrättens
andra utbyggnad, uppförandet av K3-byggnaden.

Den totala genomförandegraden för budgeten 2013
var 92 %. För avdelning 1 var genomförandegraden
96 %, medan den lägsta genomförandegraden (92 %)
var i kapitel 12 (tjänstemän och tillfälligt anställda).
Den genomsnittliga genomförandegraden för avdelning 2 var 96 %

Genomförande av budgeten för 2013
(A)
Slutliga
anslag

BUDGETÅRET 2013

(B)
Åtaganden

Utnyttjande
i % (B)/(A)

Avdelning 1: Personer som är knutna till institutionen

Betalningar

(tusen euro)

10 – Ledamöter av institutionen

14 616

13 612

93 %

13 431

12 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

97 772

89 312

91 %

89 306

14 – Övrig personal och externa tjänster

4 366

4 034

92 %

3 984

162 – Tjänsteresor

3 700

3 510

95 %

2 713

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

2 758

2 709

98 %

1 996

123 212

113 177

92 %

111 430

20 – Fastigheter

7 335

7 135

97 %

3 256

210 – Databehandling och telekommunikationer

7 197

7 195

99 %

3 326

212 + 214 + 216 – Inventarier och utgifter
i samband med dessa

1 160

1 094

94 %

775

23 – Löpande administrativa utgifter

563

532

94 %

407

25 – Sammanträden och konferenser

768

658

86 %

455

27 – Information och offentliggörande

2 526

2 120

84 %

1 221

19 549

18 734

96 %

9 440

142 761

131 911

92 %

120 870

Delsumma avdelning 1

Avdelning 2: Fastigheter, inventarier,
utrustning och diverse driftsutgifter

Delsumma avdelning 2
Totalt revisionsrätten
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Den sista delen av finansieringen på 3 miljoner euro
för detta projekt togs upp i 2013 års budget. Åtaganden har ingåtts för detta belopp och delar av det
betalades 2013.

Anslagen kommer att användas i enlighet med det
förslag som revisionsrätten lämnade till Europaparlamentet och rådet 2008.

Återstoden av anslagen för K3-byggnaden har förts
över till 2014 för att täcka kontrakt som projektledaren undertecknat med byggföretag för revisionsrättens räkning.

Budgeten för 2014
Budgeten för 2014 innebär en minskning med 6 %
jämfört med 2013. Här ingår de minskade anslagen
för K3-byggnadsprojektet.

Budgeten för 2014
2014
(tusen euro)

2013
(tusen euro)

10 – Ledamöter av institutionen

15 175

14 566

12 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

93 180

97 772

14 – Övrig personal och externa tjänster

4 096

4 176

162 – Tjänsteresor

3 700

3 700

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

2 612

2 728

118 763

122 942

BUDGET
Avdelning 1: Personer som är knutna till institutionen

Delsumma avdelning 1

Avdelning 2: Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter
20 – Fastigheter

3 350

8 327

210 – Databehandling och telekommunikationer

7 110

7 197

212 + 214 + 216 – Inventarier och utgifter i samband
med dessa

808

830

23 – Löpande administrativa utgifter

438

413

25 – Sammanträden och konferenser

768

768

27 – Information och offentliggörande

2 261

2 284

14 735

19 819

133 498

142 761

Delsumma avdelning 2
Totalt revisionsrätten

Revision och
redovisningsskyldighet
Intern revision av revisionsrätten
Internrevisorn ger råd till revisionsrätten i fråga om
riskförebyggande genom att uttala sig om förvaltnings- och kontrollsystemens kvalitet och genom
att utfärda rekommendationer för att förbättra
genomförandet av transaktioner och för att främja
en sund ekonomisk förvaltning. Internrevisorn
stöder även de externa revisorerna som har till
uppdrag att bestyrka revisionsrättens räkenskaper.
Internrevisorn rapporterade till revisionsrätten om
resultatet av de revisioner som utförts under 2013
och granskningsiakttagelser, rekommendationer och
åtgärder som vidtagits med anledning av rekommendationerna. Revisionsrätten rapporterar även till
Europaparlamentet och rådet varje år om resultatet
av internrevisionen.

Extern revision av revisionsrätten
Revisionsrättens årsredovisning granskas av en oberoende extern revisor. Detta är en viktig del av att
revisionsrätten tillämpar samma principer för insyn
och redovisningsskyldighet på sig själv som på
revisionsobjekten.
Rapporten från den externa revisorn – PricewaterhouseCoopers Sàrl – om revisionsrättens räkenskaper för budgetåret 2012 offentliggjordes den
4 oktober 20133.

3

EUT C 288, 4.10.2013.
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Den externa revisorns uttalanden –
budgetåret 2012
När det gäller årsredovisningen
Vi anser att årsredovisningen ger en sann och
rättvisande bild av Europeiska revisionsrättens
finansiella ställning per den 31 december 2012 och
av dess ekonomiska resultat och kassaflöden under
det år som slutade vid samma datum, i enlighet med
bestämmelserna i rådets förordning (EG, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella
regler för unionens allmänna budget och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den
29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för de
finansiella reglerna för unionens allmänna budget.

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

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

••kontrollåtgärderna inte ger nödvändiga garantier för att de finansiella transaktionerna följer
gällande regler och förordningar.

Förklaring av den
delegerade utanordnaren
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Jag, Europeiska revisionsrättens generalsekreterare, intygar härmed i min egenskap av delegerad utanordnare att

••uppgifterna i denna rapport är fullständiga och korrekta,
••jag har uppnått rimlig säkerhet om att
—	de resurser som tilldelats de verksamheter som beskrivs i denna rapport har använts för avsedda
ändamål och i enlighet med principerna för en sund ekonomisk förvaltning,
—	de kontrollförfaranden som införts ger nödvändiga garantier när det gäller lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna och garanterar att påståenden eller misstankar om oegentligheter behandlas på ett lämpligt sätt,
—	kostnaderna för och nyttan med kontrollerna är tillfredsställande.
Denna säkerhet grundar sig på min bedömning och på den information som jag förfogar över, till exempel de vidaredelegerade utanordnarnas rapporter och förklaringar 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 11 mars 2014

Eduardo Ruiz García
Generalsekreterare
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