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Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet påminner 

revisionsrätten om att parlamentet, rådet 

och kommissionen i punkt 54 i den 

gemensamma ansatsen kom överens om att 

alla aspekter på externa revisioner som 

lagts ut på entreprenad fortfarande ”faller 

[...] helt inom revisionsrättens 

ansvarsområde; revisionsrätten sköter alla 

nödvändiga administrativa förfaranden och 

upphandlingsförfaranden [...]”. 

Kommissionen ombeds klargöra huruvida 

detta fortfarande gäller. Parlamentet 

beklagar djupt att en ny revision med 

revisorer från den privata sektorn 

resulterade i en ökning på 85 % av den 

administrativa belastningen för byråerna, 

vilket motsvarar mer än 13 000 extra 

arbetstimmar eller ungefär 

3,5 heltidsekvivalenter jämfört med 

föregående revision som genomfördes av 

revisionsrätten. Parlamentet beklagar även 

att tiden som gick åt till upphandling och 

administration av revisionsavtal ledde till 

mer än 1 400 extra arbetstimmar för de 

decentraliserade byråerna och att den totala 

kostnaden för externa revisioner från den 

privata sektorn under 2014 uppgick till 

550 000 EUR. Revisionsrätten uppmanas 

att ge privata revisionsbyråer bättre 

vägledning så att den ökade administrativa 

bördan kan minskas ordentligt. 

39. Europaparlamentet påminner 

revisionsrätten om att parlamentet, rådet 

och kommissionen i punkt 54 i den 

gemensamma ansatsen kom överens om att 

alla aspekter på externa revisioner som 

lagts ut på entreprenad fortfarande ”faller 

[...] helt inom revisionsrättens 

ansvarsområde; revisionsrätten sköter alla 

nödvändiga administrativa förfaranden och 

upphandlingsförfaranden [...]”. 

Kommissionen ombeds bekräfta att den 

gemensamma ansatsen fortfarande gäller. 

Parlamentet beklagar djupt att en ny 

revision med revisorer från den privata 

sektorn resulterade i en ökning på 85 % av 

den administrativa belastningen för 

byråerna, vilket motsvarar mer än 13 000 

extra arbetstimmar eller ungefär 

3,5 heltidsekvivalenter jämfört med 

föregående revision som genomfördes av 

revisionsrätten. Parlamentet beklagar även 

att tiden som gick åt till upphandling och 

administration av revisionsavtal ledde till 

mer än 1 400 extra arbetstimmar för de 

decentraliserade byråerna och att den totala 

kostnaden för externa revisioner från den 

privata sektorn under 2014 uppgick till 

550 000 EUR. Revisionsrätten uppmanas 

att ge privata revisionsbyråer bättre 

vägledning så att den ökade administrativa 

bördan kan minskas ordentligt. 
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