
 

Erklæring rettet til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Europa-
Kommissionen og EU-medlemsstaternes parlamenter og regeringer  

Effekten af det europæiske halvår og den seneste udvikling i EU’s økonomiske 
styring på de overordnede revisionsorganer i Den Europæiske Unions 

medlemsstater og på Revisionsretten  

 

1. Kontaktkomitéen for formændene for de overordnede revisionsorganer (OR) i EU’s 
medlemsstater og formanden for Den Europæiske Revisionsret mødtes i Luxembourg den 
13.-14. oktober 2011. Et af de temaer, der blev drøftet på mødet, var den effekt, som det 
europæiske halvår og den seneste udvikling i EU’s økonomiske styring har på OR i Den 
Europæiske Union og på Revisionsretten, herunder reguleringen og overvågningen af 
finansielle systemer og institutioner, statsstøtte til den finansielle sektor og revision af 
mekanismerne til forvaltning af eurokrisen. 

2. Kontaktkomitéen erkender

Passende offentlig revision af offentlige midler 

, at den globale finansielle og økonomiske krise har blotlagt en 
tæt sammenhæng mellem EU’s økonomier – både inden for og uden for euroområdet – og 
fremhævet fælles interesser og prioriteter, der rækker ud over den nationale dimension. EU’s 
reaktion har omfattet en række foranstaltninger, herunder bestræbelser på at fremme 
økonomisk genopretning og vækst, nye mekanismer, der fremmer koordinering af 
finanspolitikken og den økonomiske politik, ny lovgivning om økonomisk styring, ændringer 
af tilsynet i den finansielle sektor og økonomisk støtte til medlemsstater i nød. 

3. Kontaktkomitéen understreger

4. Kontaktkomitéen 

, at de nye ordninger og instrumenter, der er etableret i 
medlemsstaterne og i EU samt på mellemstatsligt niveau (navnlig blandt landene i 
euroområdet), vil kunne indvirke væsentligt på anvendelsen af offentlige midler og vil kunne 
medføre en øget risiko for manglende ansvarlighed og offentlig revision.  

mener

• tilstrækkelig gennemsigtighed i form af pålidelige og rettidige oplysninger (inklusive 
nationale statistikker) om faktisk eller planlagt brug af offentlige midler og de risici, 
som de er udsat for 

, at følgende principper (der hjælper med at fremme god 
forvaltningsskik og beskyttelse af aktiver) bør følges, når offentlige midler er involveret: 

• passende ansvarlighed, der omfatter offentlig kontrol med transaktionerne og 
ansvarliggørelse af beslutningstagerne og de ansvarlige for forvaltningen af 
processerne, og 

• hensigtsmæssig offentlig revision, der skal give sikkerhed og oplysninger om 
anvendelsen af offentlige midler og de risici, som de er udsat for, og derved bidrage til 
gennemsigtighed og danne grundlag for ansvarliggørelse. 

5. Kontaktkomitéen understreger vigtigheden af at sikre effektiv offentlig revision som 
reaktion på den finansielle og økonomiske krise og følgerne af den. De nye ordninger og 
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instrumenter har skabt nye ansvarsområder, muligheder og udfordringer for OR i EU og for 
Revisionsretten. OR og Revisionsretten vil overveje – i det omfang det er muligt og inden for 
rammerne af deres respektive mandater – hvordan de kan tilpasse deres revisionsarbejde til 
den nye situation. I nogle tilfælde er denne proces allerede begyndt med indførelsen af nye 
og opdaterede revisionsopgaver. 

6. Kontaktkomitéen anerkender OR i euroområdets anmodning om, at der etableres 
passende ordninger for offentlig ekstern revision af den europæiske stabilitetsmekanisme 
(ESM) i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder. Kontaktkomitéen har 
vedtaget en specifik beslutning om dette emne. 

Videre udvikling af samarbejdet mellem OR i EU og Revisionsretten 

7. Kontaktkomitéen understreger

• udveksling af erfaringerne fra de seneste revisionsresultater og effekten af disse 
med henblik på at opbygge og dele viden 

 vigtigheden af og fordelene ved at lære af hinandens 
erfaringer. Den voksende indbyrdes afhængighed mellem økonomierne i EU øger værdien af 
det fælles perspektiv, der kan opnås ved et tæt samarbejde. Det kan blandt andet omfatte: 

• fastlæggelse og udbredelse af gældende bedste praksis med hensyn til revision af 
de nye (og eksisterende) ordninger 

• identificering af mangler inden for offentlig revision og potentialet for nye 
revisionsopgaver og nye partnerskaber og overvejelse om, hvordan disse mangler 
bedst kan afhjælpes, og 

• overvejelser med hensyn til udviklingen af specifikke revisionsmetoder og teknikker 
til brug for OR og redskaber og retningslinjer for gennemførelsen af disse. 

8. Kontaktkomitéen vil videreudvikle

 

 disse aktioner inden for rammerne af dens eksisterende 
netværk, der omfatter revisionen af Europa 2020 og finanspolitik, og gennem parallelle eller 
koordinerede revisioner og i form af andre samarbejdsaktiviteter, der gennemføres med 
dette formål. 

 
Luxembourg, den 14. oktober 2011 

http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/8284839/8284839_DA.PDF�

