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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om utnämning av Joëlle Elvinger till ledamot av revisionsrätten
(C9-0122/2019 – 2019/0815(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C9-0122/2019),

– med beaktande av artikel 129 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0030/2019), och av 
följande skäl:

A. Europaparlamentets budgetkontrollutskott har granskat den nominerade kandidatens 
kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 286.1 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt. 

B. Vid sitt sammanträde den 12 november 2019 höll budgetkontrollutskottet en utfrågning 
med den kandidat som rådet föreslagit till befattningen som ledamot av revisionsrätten.

1. Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av Joëlle Elvinger till 
ledamot av revisionsrätten.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för 
kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och 
medlemsstaternas revisionsorgan.
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BILAGA 1: JOËLLE ELVINGERS MERITFÖRTECKNING

UTBILDNING

2019 (april–oktober) INSEAD
International Directors Programme

Juni 2012 INSEAD
Management Acceleration Programme

Maj 2008 Examen efter avslutad praktiktjänstgöring som advokat
Hovrättsadvokat (Luxemburgs advokatsamfund)

Juni 2006 Examen som notariekandidat

2005–2006 Praktiktjänstgöring som notarie vid advokatbyrån Joseph Elvinger, 
notarie med hemvist i Luxemburg

Maj 2005 Medlemskap i Luxemburgs advokatsamfund

2004–2005 Kompletterande kurser i luxemburgsk rätt

2003–2004 Queen Mary, University of London, Förenade kungariket
Juristexamen (skattejurist) (betyg: väl godkänd (merit))

2002–2003 Fakulteten för juridik och statsvetenskap, Aix-en-Provence
Akademisk examen i affärsrätt (betyg: godkänd (assez bien))

2001–2002 Fakulteten för juridik och statsvetenskap, Aix-en-Provence
Juristexamen

1999–2001 Fakulteten för juridik och statsvetenskap, Aix-en-Provence
Examen från allmänna universitetsstudier i juridik

1992–1999 Lycée de Garçons de Luxembourg
Studentexamen, sektion D 
(Ekonomi–matematik) (betyg: väl godkänd (bien))

1986–1992 Grundskola i Helmsange och Walferdange

YRKESERFARENHET

Sedan april 2009 ADVOKATBYRÅ JOËLLE ELVINGER
hovrättsadvokat

November 2006 
– mars 2009 ADVOKATBYRÅ TURK & PRUM, Luxemburg
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April 2005 
– oktober 2006 LINKLATERS LOESCH, Luxemburg

Avdelningen ”Corporate Mainstream”
November 2003 
– juni 2004 ERNST & YOUNG GLOBAL, London

Praktiktjänstgöring två dagar i veckan vid 
avdelningen ”Finance & Infrastructure”

Juli 2003 LINKLATERS LOESCH, Luxemburg
Praktiktjänstgöring i en månad vid avdelningen ”Banking”

Juni 2002 – juli 2002 WILDGEN & ASSOCIES, Luxemburg 
Sommarpraktik i sex veckor

September 2001 Notarie Joseph ELVINGER, Luxemburg
Sommarpraktik i en månad

September 2000 Notarie Joseph ELVINGER, Luxemburg
Sommarpraktik i en månad

ANNAN VERKSAMHET

Sedan 2011 Cebi International S.A. – styrelseledamot

Sedan 2014 Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte – 
styrelseledamot

Sedan 2011 Lokala centrumet för initiativ och förvaltning (CIGL), 
Walferdange
styrelseledamot

Sedan 2009 Luxemburgs Alzheimerförening
styrelseledamot

Sedan 2009 Walferdanges daghem Beienhaischen (förening utan vinstsyfte)
styrelseledamot
ordförande sedan 2016

POLITISKA UPPDRAG

Sedan december 2013 Parlamentsledamot
Deputeradekammaren, Luxemburg

Parlamentsutskott:
Ordförande för utskottet för små och medelstora företag och turism
Vice ordförande för utskottet för ekonomi
Ledamot av budget- och finansutskottet
Ledamot av utskottet för arbetsmarknadsfrågor och social trygghet
Ledamot av utskottet för räkenskaper
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Walferdanges kommun (Luxemburg):
Sedan november 2017 Ledamot av kommunfullmäktige i Walferdanges kommun

Januari 2016  Borgmästare i Walferdanges kommun
– november 2017 

November 2011 Ledamot av kommunstyrelsen i Walferdanges kommun 
– januari 2016 (ställföreträdande borgmästare)

November 2005 Ledamot av kommunfullmäktige i Walferdanges kommun
– november 2011 

SPRÅK

Luxemburgiska: modersmål
Franska: flytande (i tal och skrift)
Tyska: flytande (i tal och skrift)
Engelska: flytande (i tal och skrift)
Italienska: medelgod (i tal och skrift)
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BILAGA 2: JOËLLE ELVINGERS SVAR PÅ DE SKRIFTLIGA FRÅGORNA

Yrkeserfarenhet

1. Skulle du kunna redogöra för din yrkeserfarenhet från offentlig ekonomisk förvaltning, 
både inom budgetplanering, budgetgenomförande eller budgetförvaltning och 
budgetkontroll eller revision?

Jag är ledamot av Storhertigdömet Luxemburgs deputeradekammare sedan den 
5 december 2013. I egenskap av parlamentsledamot har jag innehaft följande befattningar:

– Ledamot av budget- och finansutskottet sedan 2013.

– Ledamot av budgetkontrollutskottet 2014–2016.

– Vice ordförande för utskottet för ekonomi sedan 2013.

– Ledamot av utskottet för räkenskaper sedan 2013.

– Föredragande för skattereformen 2016.

– Föredragande för lagen om budgeten för statens inkomster och utgifter räkenskapsåret 
2018.

Tidigare har jag varit ansvarig för budgetens upprättande och genomförande (samt för 
personaladministrationen) på kommunal nivå i Walferdange, en kommun med 8 000 invånare, 
genom att inneha följande befattningar:

– Ledamot av kommunstyrelsen 2011–2015. 

– Borgmästare från januari 2016 till november 2017.

På kommunal nivå är jag för närvarande ledamot av kommunfullmäktige och jag fortsätter att 
bedriva tillsyn över kommunens finanser.

2. Vilka har varit de mest betydande resultaten i ditt yrkesliv?

Jag började mitt yrkesliv vid advokatbyrån Linklaters i Luxemburg 2005, och några månader 
senare blev jag invald i kommunfullmäktige i Walferdange (Luxemburg). I november 2006 
blev jag anställd vid advokatbyrån Turk & Prum i Luxemburg. Stärkt av min erfarenhet och 
driven av en vilja att ta eget ansvar beslutade jag mig 2009 för att börja arbeta i egen regi och 
öppna min egen advokatbyrå, också denna i Luxemburg.

Utöver min erfarenhet som hovrättsadvokat (medlemskap i Luxemburgs advokatsamfund 
sedan 2005) inom ett flertal områden (bolagsrätt, arbetsrätt, civilrätt, handelsrätt etc.) skulle 
jag vilja framhålla följande uppdrag, tack vare vilka jag kunnat utvecklas yrkesmässigt inom 
områdena finans, finansiell kontroll och förvaltning:

I samband med ledningens förvärv av Cebi-koncernen 2011 bidrog jag (i egenskap av 
bolagets advokat och framtida förvaltare) aktivt till transaktionen samt till koncernens 
finansiering och omstrukturering.
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Som kommunstyrelseledamot (2011–2015) och därefter borgmästare (2016–2017) 
i Walferdanges kommun hade jag ansvaret inte bara för kommunens finanser, utan även för 
organiseringen av kommunens avdelningar och dess personaladministration.

Jag blev invald i Luxemburgs deputeradekammare 2013.

År 2016 blev jag utsedd till föredragande för den skattereform som trädde i kraft den 
1 januari 2017. Genom nämnda reform uppnåddes en rättslig jämvikt mellan skattelättnader 
till förmån för hushåll och företag å ena sidan och de offentliga finansernas hållbarhet å 
andra sidan. Genom att öka hushållens köpkraft och företagens konkurrenskraft bidrog den 
till tillväxt för Luxemburgs ekonomi och till utveckling av landets arbetsmarknad. Vid sidan 
om dessa skattelättnader till förmån för fysiska och juridiska personer speglade åtgärderna 
dessutom regeringens vilja att anpassa Luxemburg fullt ut efter de internationella 
standarderna på skatteområdet. I enlighet med de krav som följde av FATF:s reviderade 
rekommendationer från 2012/2013 och det fjärde penningtvättsdirektivet utvidgades bland 
annat brottet penningtvätt till att omfatta skattebrott. Denna anpassning av straffrätten på 
skatteområdet svarade även mot de rekommendationer som kommissionen utfärdat i syfte att 
ytterligare stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering.

Jag vill framhålla att utarbetandet av ett så pass omfattande betänkande bidrog till min 
personliga utveckling. Tack vare det förberedande lagstiftningsarbetet, analysen av yttranden 
från berörda branschorganisationer samt de dagliga diskussioner som jag förde med 
medborgare kunde jag på en kort tid få en helhetsbild av de olika utmaningar, krav och behov 
som behövde mötas. Jag upplevde detta arbete som ett verkligt privilegium, som stärkte mig i 
min övertygelse om att politiken, de offentliga utgifterna och Europeiska unionen måste föras 
närmare medborgarna.

Tack vare denna erfarenhet anförtrodde mina kolleger i budget- och finansutskottet mig 
följande år uppgiften att lägga fram betänkandet om budgeten för statens inkomster och 
utgifter för räkenskapsåret 2018. Den största utmaningen bestod i att återigen eftersträva en 
ambitiös investeringspolitik i syfte att bevara livskvaliteten i Luxemburg, utan att för den 
skull löpa risken att inte längre efterleva stabilitets- och tillväxtpaktens kriterier. Medan 
budgetanslagen i sig själva ofta riskerar att reduceras till abstrakta siffror speglar dock 
ändamålen bakom formuleringarna nog så konkreta politiska åtaganden (infrastruktur, 
rörlighet, utbildning, hållbar utveckling). Av denna anledning engagerade jag även 
företrädare för framtida generationer i utarbetandet. Detta samarbete gav inte bara dessa 
ungdomar möjlighet att få en första inblick i en regerings budgetpolitik, utan även att få yttra 
sig om de utmaningar som de kommer att stå inför i framtiden: en framtid som tillhör dem.

3. Vad har du för yrkeserfarenheter från internationella mångkulturella och flerspråkiga 
organisationer eller institutioner baserade utanför ditt hemland?

Efter mina juridikstudier i Aix-en-Provence (i Frankrike) och i London 
(i Förenade kungariket) inledde jag mitt yrkesliv som advokat vid den internationella byrån 
Linklaters innan jag blev anställd vid en luxemburgsk advokatbyrå. Luxemburg är ett 
mångkulturellt och flerspråkigt land. Exempelvis är 53 % av invånarna i Walferdange, där 
jag är ledamot av kommunfullmäktige sedan 2005 (kommunstyrelseledamot respektive 
borgmästare från 2011 till 2017), utländska medborgare av 93 olika nationaliteter. Jag har 
följaktligen träffat invånare från denna mångkulturella miljö sedan snart 15 år tillbaka.
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Dessutom har jag genomgått två utbildningar i form av ”executive education” (utbildning för 
ledande befattningshavare) vid Insead, en internationell handelsskola i Fontainebleau 
(i Frankrike). Varje årskull omfattade ett fyrtiotal studenter från olika regioner och med olika 
bakgrunder, och med dessa upprätthåller jag regelbundna kontakter.

4. Har du beviljats ansvarsfrihet för ditt tidigare ledningsuppdrag, om ett sådant förfarande är 
tillämpligt?

Jag kan bekräfta att jag beviljats ansvarsfrihet för alla de åtaganden som hittills anförtrotts 
mig inom ramen för mina uppgifter som förvaltare inom den privata sektorn och 
föreningssektorn.

Detta förfarande är inte tillämpligt avseende mina politiska uppdrag.

5. Vilka av dina tidigare yrkespositioner var ett resultat av en politisk utnämning?

Utöver politiska uppdrag som jag innehaft på kommunal och nationell nivå till följd av 
demokratiska val är den enda yrkesposition som jag utnämnts till av regeringen (det 
oavlönade) uppdraget på fem år (2014–2019) som ledamot av styrelsen för den offentliga 
institutionen ”Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte”.

6. Vilka är de tre viktigaste beslut som du har varit med om att fatta i ditt yrkesliv?

Jag vill lyfta fram flera beslut fattade av den luxemburgska regeringen, vars lagförslag varit 
en del av budget- och finansutskottets arbete innan de beslutats av den luxemburgska 
deputeradekammaren.

Dessa beslut gällde 1) transparens och bekämpning av skattebedrägerier och 
skatteundandragande, 2) skattefrågor och 3) sund förvaltning av de offentliga finanserna.

– Bekämpning av skattebedrägerier och skatteundandragande: I egenskap av 
parlamentsledamot har jag haft möjlighet att på nära håll följa Luxemburgs insatser för 
att efterleva de europeiska kraven och att anpassa sitt skatteavtalssystem till 
internationell standard (EU och OECD). Regeringen har stärkt bestämmelserna vad 
gäller efterlevnad och skattetransparens med en enhetlig samling lagförslag. Jag vill som 
exempel nämna avskaffandet av banksekretessen 2014, införlivandet i den nationella 
lagstiftningen av direktiv (EU) 2016/2258 vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av 
upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande 
arrangemang (DAC5), samt införlivandet av direktivet mot skatteflykt, som avser 
bekämpning av aggressiv skatteplanering.

– Skattereformen 2016: År 2016 presenterade jag å budget- och finansutskottets vägnar 
den skattereform som syftade till att målinriktat stärka hushållens köpkraft och 
företagens konkurrenskraft.

– ”Framtidspaketet”: Genomförandet av detta sparprogram (”Zukunftspak”), som antogs 
av den luxemburgska deputeradekammaren i december 2014, uttryckte regeringens vilja 
att på ett hållbart sätt sanera de offentliga finanserna, minska det strukturella 
underskottet och på så sätt säkerställa större rättvisa mellan generationerna. Även om 
genomförandet av dessa ekonomiska åtgärder knappast var populära måste man nu 
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konstatera att situationen har förbättrats och att åtgärderna därmed var befogade och 
välgrundade.

Oberoende
7. Enligt fördraget måste revisionsrättens ledamöter fullgöra sina skyldigheter under ”full 

oavhängighet”. Hur skulle du tillämpa denna skyldighet på dina kommande 
arbetsuppgifter?

I egenskap av ledamot av revisionsrätten kommer jag att strikt respektera kravet på 
oberoende, i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 
Jag förbinder mig att inte utöva någon annan yrkesverksamhet under min mandatperiod, och 
jag kommer att följa kraven på integritet och diskretion när det gäller att godta nya 
anställningar när min mandatperiod är slut. 

Om jag blir utnämnd till ledamot av revisionsrätten kommer jag att avstå från all annan 
arbetsrelaterad verksamhet, oavsett om den är inkomstbringande eller inte.

Jag kommer följaktligen att begära avsked från Luxemburgs advokatkår och jag kommer inte 
längre att vara verksam som advokat.

Jag kommer även att avsäga mig samtliga styrelseuppdrag.

Vad gäller mina administrativa uppdrag i ideella organisationer är jag beredd att avsäga mig 
samtliga mina arbetsuppgifter i den händelse revisionsrättens etiska kommitté anser att det 
inte går att förena något av dessa uppdrag med mitt uppdrag som ledamot av revisionsrätten.

Om jag utnämns till ledamot av revisionsrätten kommer jag att utföra mina arbetsuppgifter 
med integritet, opartiskhet, insyn och oberoende, i enlighet med artikel 286.1 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, och jag kommer att med största omsorg respektera 
uppförandekoden för revisionsrättens ledamöter. Jag kommer heller inte att acceptera någon 
påverkan utifrån och jag kommer att avstå från alla handlingar som är oförenliga med mina 
framtida arbetsuppgifter.

8. Har du eller dina närmaste släktingar (föräldrar, syskon, officiell partner och barn) något 
företag eller några finansiella intressen eller några andra åtaganden som kan komma i 
konflikt med dina kommande arbetsuppgifter?

Jag har personligen inget ägarintresse i något rörelseidkande bolag eller aktiebolag.

Min far är ensam aktieägare i det luxemburgska företaget Cebi International S.A. 
(fordonsindustri). Jag är inte inblandad i företagets dagliga drift.

Min make är ensam aktieägare i ett luxemburgiskt bolag som specialiserat sig på finansiell 
rådgivning. Han förvaltar en kundportfölj i egenskap av försäkringsagent och innehar externa 
styrelseuppdrag.

Det finns ingen intressekonflikt, och om en sådan skulle uppstå i framtiden kommer jag att 
lägga ned min röst.
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9. Är du beredd att redogöra för dina ekonomiska intressen och andra åtaganden inför 
revisionsrättens ordförande och att offentliggöra dem?

Självklart är jag beredd att redogöra för alla mina ekonomiska intressen och andra åtaganden 
inför revisionsrättens ordförande och att offentliggöra dem.

Min intresseförklaring har redan lagts ut på den luxemburgska deputeradekammarens 
webbplats, i enlighet med dess arbetsordning och uppförandekoden för de luxemburgska 
parlamentsledamöterna avseende ekonomiska intressen och intressekonflikter.

10. Är du för närvarande inblandad i någon rättsprocess? Om så är fallet måste du 
tillhandahålla fullständiga uppgifter.

Nej, jag är inte inblandad i någon rättsprocess.

11. Har du någon aktiv eller verkställande politisk roll? Om så är fallet, på vilken nivå? Har 
du haft någon politisk position under de senaste 18 månaderna? Om så är fallet måste du 
tillhandahålla fullständiga uppgifter.

Jag är för närvarande ledamot i den luxemburgska deputeradekammaren samt ledamot i 
kommunfullmäktige i kommunen Walferdange.

I egenskap av parlamentsledamot är jag ledamot av mitt partis regionalkommitté och 
styrkommitté. Jag är även ledamot i mitt partis lokalavdelningskommitté.

12. Kommer du att avgå från alla ämbeten till vilka du är vald eller frånträda varje aktiv post 
som innebär ansvar inom ett politiskt parti om du blir utnämnd till ledamot av 
revisionsrätten?

Jag bekräftar att jag kommer att avgå från samtliga ovannämnda ämbeten, dvs. som ledamot 
av kommunfullmäktige och av deputeradekammaren, om jag blir utnämnd till ledamot av 
revisionsrätten.

Jag kommer även att avsäga mig mitt uppdrag som ledamot av mitt partis 
lokalavdelningskommitté.

13. Hur skulle du hantera ett allvarligt fall av regelbrott eller t.o.m. bedrägeri och/eller 
korruption som rör personer som verkar i din hemmedlemsstat?

Eftersom revisionsrätten inte har några utredningsbefogenheter avser jag att underrätta 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) i händelse av bedrägeri eller korruption så 
att Olaf kan utföra en undersökning. 

Jag kommer självfallet att tillämpa samma regler oavsett vilken person eller medlemsstat det 
gäller.

Fullgörande av arbetsuppgifter
14. Vilka bör vara de viktigaste dragen i en sund ekonomisk förvaltningskultur i varje 

offentlig förvaltning? Hur skulle revisionsrätten kunna hjälpa till med att genomföra 
detta?
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Laglighetsprincipen måste under alla förhållanden iakttas i förvaltningen av offentliga medel. 
Men efterlevnad av lagar och förordningar är i sig ingen garanti för effektiv 
resursförvaltning. En sund ekonomisk förvaltning är följaktligen av yttersta vikt i all offentlig 
verksamhet och en förutsättning för att man ska kunna garantera medborgarna en offentlig 
förvaltning av hög kvalitet.

En sund ekonomisk förvaltning tar sig uttryck i ett engagemang inom all offentlig 
förvaltning, på alla nivåer, så att offentliga medel används på ett adekvat, återhållsamt och 
ansvarsfullt sätt, med fokus på effektivitet, ändamålsenlighet och sparsamhet.

Jag anser att de viktigaste dragen i en sund ekonomisk förvaltning som fungerar på alla 
nivåer är de följande:

– Tydliga organisatoriska värderingar som kommuniceras brett, samt strategiska mål som 
syftar till en sund ekonomisk förvaltning.

– En styrstruktur som kan uppfylla den offentliga förvaltningens mål.

– En på förhand fastställd ram för resultatstyrning: Fastställande av specifika, tydliga och 
genomförbara mål (inom alla de verksamhetsområden som omfattas av budgeten) som 
stöds av en fortlöpande tillsyn och utvärdering genom tidigare fastställda indikatorer 
(fastställande av resultatindikatorer).

– Ett effektivt internt kontrollsystem.

– Ett system för hantering av verksamhetsinformation.

– Finansiella verksamheter som är offentliga och transparenta inom all offentlig 
förvaltning (nationell och lokal).

– En tydlig ansvarsskyldighet.

Revisionsrätten kan bidra till utvecklingen av en sådan ekonomisk förvaltningskultur genom 
att utföra revisioner samtidigt som kriterierna ovan respekteras. Med hjälp av dessa kriterier 
kan revisionsrätten identifiera risker och brister och komma med rekommendationer.

15. Enligt fördraget ska revisionsrätten biträda parlamentet när det utövar sina 
kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av budgeten. Hur skulle du ytterligare 
förbättra samarbetet mellan revisionsrätten och Europaparlamentet (särskilt dess 
budgetkontrollutskott) för att stärka den offentliga tillsynen över användningen av de 
allmänna utgifterna och förbättra kostnadseffektiviteten?

Europaparlamentet och revisionsrätten måste ha ett gott samarbete om övervakningen av 
EU:s budget verkligen ska vara effektiv. Ett nära samarbete, som finns sedan flera år tillbaka 
och där Europaparlamentet redan i ett tidigt skede är med och tar fram arbetsprogrammen, 
gör dessutom att resultaten av revisionsrättens arbete blir mer relevanta och tillgodoser 
parlamentsledamöternas behov. Europaparlamentets noggranna uppföljning av 
revisionsrättens rapporter ger dem en större genomslagskraft.
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Om jag utnämns till ledamot av revisionsrätten kommer jag att bistå Europaparlamentet, och 
då i synnerhet budgetkontrollutskottet, genom att inom ramen för det ömsesidiga samarbetet 
diskutera alla frågor som är viktiga för parlamentsledamöterna eller budgetkontrollutskottet. 
När så krävs kommer jag att bidra med min sakkunskap.

16. Vilket mervärde anser du att effektivitetsrevisioner har, och hur bör resultaten av sådana 
revisioner inlemmas i förvaltningen?

Regelefterlevnadsrevisioner, finansiella revisioner och effektivitetsrevisioner kompletterar 
varandra. Regelefterlevnadsrevisioner används för att utvärdera om verksamheten och 
programmen har utförts i överensstämmelse med bestämmelser i lagar och föreskrifter, 
medan effektivitetsrevisioner går ut på att utvärdera om verksamheten och programmen har 
utförts på bästa tänkbara sätt och i överensstämmelse med principerna ändamålsenlighet, 
effektivitet och sparsamhet.

Att reglerna efterlevs är ingen garanti i sig för att medlen verkligen har använts för att uppnå 
de fastställda målen eller att EU-medborgarna gynnats. Detta gäller framför allt 
resultatstyrningen, som är en allt viktigare aspekt av EU:s budget. Effektivitetsrevisionerna 
bidrar med en oberoende utvärdering av hur revisionsobjektet (verksamhet, program eller 
enhet), förvaltats, dess mervärde för EU och därmed för dess medborgare samt av huruvida 
de fastställda målen uppnåtts på ett effektivt och ekonomiskt sätt, med så få resurser som 
möjligt och med största möjliga genomslagskraft.

Jag anser att effektivitetsrevisioner

– bidrar till att förvaltarna av medlen hålls ansvariga (mer insyn i hur de anslagna 
resurserna har använts) genom oberoende utvärderingar,

– i stor utsträckning bidrar till Europaparlamentets och rådets beslutsprocess när det gäller 
beviljandet av ansvarsfrihet, liksom när regler och bestämmelser ska ses över,

– förbättrar framtida resultat genom att man upptäcker inom vilka områden 
ändamålsenligheten, effektiviteten och sparsamheten kan förbättras och genom 
rekommendationer om olika sätt att uppnå detta.

Den sista punkten är mycket viktig eftersom effektivitetsrevisioner inte bara handlar om att 
upptäcka brister utan även om att ge förvaltarna rekommendationer som syftar till att 
avhjälpa dessa brister, lösa problem, förbättra förvaltningen och framhålla god praxis.

Förvaltarna ansvarar för att åtgärda de brister som upptäckts och för att genomföra de 
utfärdade rekommendationerna. För att säkerställa att de i så stor utsträckning som möjligt 
förstår och godtar rekommendationerna, och på så vis se till att dessa kommer att genomföras 
på ett bra sätt, är det oerhört viktigt att en ständig dialog förs mellan de olika aktörerna under 
hela revisionen:

– Substansgranskningarna och det kontradiktoriska förfarandet gör det lättare att diskutera 
slutsatserna och rekommendationerna med de granskade enheterna.

– Slutsatserna och rekommendationerna får en större genomslagskraft då 
Europaparlamentet får ta del av dem.
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– Vid uppföljningen av rekommendationerna utvärderar granskaren i vilken utsträckning 
förvaltaren har genomfört dem.

17. Hur kan samarbetet mellan revisionsrätten, de nationella revisionsmyndigheterna och 
Europaparlamentet (budgetkontrollutskottet) förbättras avseende revisionen av EU:s 
budget?

De nationella revisionsmyndigheterna och revisionsrätten är naturliga partner och ett 
samarbete mellan dessa institutioner gynnar alla. De nationella revisionsmyndigheterna har 
god kännedom om medlemsstaternas förfaranden, om bristerna och om vad som kan 
förbättras samt hur detta kan uppnås. På EU-nivå förvaltas 80 % av budgeten på basis av 
delad förvaltning, och man bör utnyttja de nationella myndigheternas goda kännedom och 
sakkunskap till gagn för alla berörda parter i unionen. I artikel 287.3 i EUF-fördraget 
framhålls också hur viktigt detta samarbete är, då det föreskrivs att ”revisionsrätten och 
medlemsstaternas nationella revisionsorgan ska samarbeta i en anda av förtroende och med 
bibehållet oberoende” när en revision utförs i en medlemsstat. Detta belyser en utmaning som 
följer av det nära samarbetet mellan revisionsrätten och de nationella 
revisionsmyndigheterna, det vill säga att varje myndighets arbete ska vara oberoende – en 
viktig egenskap för en revisionsmyndighet. 

Vissa steg har redan tagits för att upprätta goda arbetsförbindelser mellan revisionsrätten och 
de nationella revisionsmyndigheterna, såsom följande:

– Inom ramen för kontaktkommittén sammanträder de nationella revisionsmyndigheternas 
och revisionsrättens ordförande årligen och diskuterar frågor av gemensamt intresse. 
Dessutom träffas revisionsmyndigheternas sambandsmän regelbundet och förbereder 
sammanträdena mellan ordförandena och kontaktkommittén och bildar arbetsgrupper för 
diskussioner kring särskilda frågor.

– Jag har även förstått att företrädare för de nationella revisionsmyndigheterna uppmanas, 
på grundval av artikel 287 i EUF-fördraget, att följa med revisionsrätten när den 
genomför revisioner i deras länder.

Jag vill komma med följande fyra förslag på hur förbindelserna mellan revisionsrätten och 
de nationella revisionsmyndigheterna skulle kunna förbättras ytterligare:

– Genom att inrätta arbetsgrupper som regelbundet sammanträder för att utbyta bästa 
praxis på olika nivåer skulle de befintliga förfarandena och de revisionsmetoder som 
tillämpas kunna förbättras och en gemensam god praxis utarbetas. Tanken är att uppnå 
bättre slutresultat, vilket skulle gynna alla berörda parter.

– Bättre kommunikation kring och information om planeringen av revisionerna skulle 
underlätta samordningen av arbetet.

– Utbyte av information om de slutliga revisionsresultaten via en gemensam sökplattform 
skulle göra det möjligt att i samband med revisioner dra nytta av tidigare gjorda 
revisioner.

– Möjligheterna till gemensamma utbildningar bör undersökas.
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Om jag utnämns till ledamot av revisionsrätten skulle jag stödja alla åtgärder som syftar till 
ett bättre samarbete och en konstruktiv dialog mellan Europaparlamentet, de högsta 
revisionsorganen och revisionsrätten, för att på så vis förstärka övervakningen av unionens 
budgetgenomförande.

18. Hur skulle du ytterligare utveckla revisionsrättens rapportering för att se till att 
Europaparlamentet får all nödvändig information om huruvida de uppgifter som 
medlemsstaterna lämnar till kommissionen är korrekta?

Eftersom fokus på resultaten och resultatstyrningen för unionens budget blir allt större måste 
Europaparlamentet och därmed revisionsrätten få tillgång till tillförlitliga, korrekta och 
fullständiga uppgifter om de ska kunna utvärdera dessa aspekter på ett effektivt sätt och fatta 
välgrundade beslut.

Revisionsrätten borde i större utsträckning belysa problem som rör kvaliteten på de uppgifter 
som framkommer under revisionerna och utfärda rekommendationer för att komma till rätta 
med konstaterade brister.

Revisionsrätten skulle även kunna genomföra särskilda revisioner, för vissa specifika frågor 
och inom många olika politiska områden, avseende uppgifternas kvalitet. På så vis skulle fler 
brister upptäckas.

Övriga frågor
19. Kommer du att dra tillbaka din kandidatur om parlamentet inte skulle stödja din 

nominering till ledamot av revisionsrätten?

Om revisionsrätten ska kunna göra ett bra arbete är det oerhört viktigt att 
budgetkontrollutskottet och Europaparlamentet har förtroende för dess ledamöter.

Om Europaparlamentet inte stöder min nominering kommer jag att be Luxemburgs regering 
att ompröva min kandidatur.
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