
RR\1192656SV.docx PE642.892v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Plenarhandling

A9-0031/2019

14.11.2019

BETÄNKANDE
om utnämning av François-Roger Cazala till ledamot av revisionsrätten
(C9-0121/2019 – 2019/0814(NLE))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Isabel García Muñoz



PE642.892v02-00 2/15 RR\1192656SV.docx

SV

PR_NLE_MembersECA

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT........................................................3

BILAGA 1: FRANÇOIS-ROGER CAZALAS MERITFÖRTECKNING ................................4

BILAGA 2: FRANÇOIS-ROGER CAZALAS SVAR PÅ DE SKRIFTLIGA FRÅGORNA...6

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET .....................................................15



RR\1192656SV.docx 3/15 PE642.892v02-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om utnämning av François-Roger Cazala till ledamot av revisionsrätten
(C9-0121/2019 – 2019/0814(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 (C9-0121/2019),

– med beaktande av artikel 129 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0031/2019), 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 rådets kandidat till ämbetet som ledamot av revisionsrätten.

1. Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av François-Roger Cazala 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: FRANÇOIS-ROGER CAZALAS MERITFÖRTECKNING

Utbildning:

Statsvetenskapliga institutet Institut d’études politiques i Paris (Sciences Po)
Paris I-universitetet: Jur. kand.
École Nationale d’Administration (ENA) (examensår 1981)
Certified Government Audit Professional (CGAP) (Institute of Internal Auditors/IIA)
Karriär: Revisor (1981–1985), revisionssekreterare (Conseiller référendaire) (1985–1999), 
revisionsråd (Conseiller-Maître) vid Cour des comptes (Frankrikes högre revisionsorgan) 
sedan 1999

1981–1985 Cour des comptes (Frankrikes högre revisionsorgan)
1986–1988 Teknisk rådgivare för ministern för offentlig förvaltning och planering 

(H. de Charrette)  med ansvar för stadgemässiga frågor, högre offentlig 
förvaltning, ENA

1988–1989 Cour des comptes (Frankrikes högre revisionsorgan)
1989–1992 Utstationerad vid utrikesministeriet (direktoratet för ekonomiska frågor, 

biträdande direktör med ansvar för internationella miljöfrågor)
1992–1995 Frankrikes ambassad i Tyskland, andra rådgivare (tysk inrikespolitik)
1995 Direktör för miljöministerns kansli (Corinne Lepage)
1996–1998 Cour des comptes (Frankrikes högre revisionsorgan) (kontrollområden: 

tjänstegrenarna under premiärministern, inrikesministeriet, 
justitieministeriet och utrikesministeriet)

1998–2008 Utstationerad som förste handläggare vid OECD för Sigma-
programmet, ett gemensamt initiativ mellan OECD och Europeiska 
unionen, som främst finansieras av Europeiska unionen, för att stödja 
reformeringen av den offentliga förvaltningen i länderna i Central- och 
Östeuropa och i länderna som omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken. Särskilt ansvar för frågor som rör de offentliga 
finanserna och extern revision (inrättande av revisionsorgan och 
motsvarande organ för kontroll och internrevision)

September 2008 Cour des comptes (Frankrikes högre revisionsorgan), revisionsråd vid 
rättens tredje avdelning (kontrollområden: utbildning, forskning, 
universitet, kultur och kommunikation)

April 2011 Cour des comptes (Frankrikes högre revisionsorgan), revisionsråd vid 
rättens sjunde avdelning och ordförande för transportsektionen

Januari 2018 Cour des comptes (Frankrikes högre revisionsorgan), revisionsråd vid 
rättens första avdelning och ordförande för sektionen för ekonomisk 
utveckling och för den offentliga finansiella sektorn

Övrig verksamhet

1981–1987 Lektor vid det statsvetenskapliga institutet Institut d’études politiques i 
Paris (Sciences Po)

1981–1987 Medlem av eller föredragande för olika interministeriella kommittéer 
och arbetsgrupper avseende frågor om offentlig förvaltning

1981–1987 Medlem av eller föredragande för olika interministeriella kommittéer 
och arbetsgrupper avseende frågor om offentlig förvaltning
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1996–1998 Huvudföredragande för finanskommittén vid Agence France-Press
1996–1998 Generalsekreterare för sammanslutningen av domare och före detta 

domare vid Cour des comptes (Frankrikes högre revisionsorgan)
2008–2012 Styrelseledamot i sammanslutningen av domare och före detta domare 

vid Cour des comptes (Frankrikes högre revisionsorgan)
2009–2012 Ledamot av internationella organisationers revisionsteam: Eumetsat 

(Darmstadt), ONUDC (Wien), direktör för den externa revisionen vid 
organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot 
kärnsprängningar (CTBTO)

2012–2013 Medordförande för arbetsgruppen för fastställande av yrkesstandarder 
för finansdomstolar

Sedan 2014 Cour des comptes (Frankrikes högre revisionsorgan) företrädare vid det 
franska höga rådet för kontroll av revisionsorgan (Haut Conseil du 
Commissariat aux comptes)

Sedan 2016 Medlem av och därefter vice ordförande för revisorskollegiet i 
Europeiska stabilitetsmekanismen

Språk:

Tyska –  läser, skriver och talar flytande
Engelska –  läser, skriver och talar flytande
Italienska: grundläggande kunskaper
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BILAGA 2: FRANÇOIS-ROGER CAZALAS 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? 

Den största delen av mina 38 år som yrkesverksam har varit inom den offentliga ekonomiska 
förvaltningen. Jag började som revisor vid Cour des comptes (Frankrikes högre 
revisionsorgan) efter avslutad högre utbildning, dvs. efter min examen vid École Nationale 
d’Administration (ENA). De första fem åren av min karriär arbetade jag inom dessa områden, 
främst med lokala myndigheters finanser som Cour des comptes vid dåvarande tidpunkt 
ansvarade för, samt med finanserna inom telekommunikationsförvaltningen. 

Efter två år i ministerkansli återvände jag till Cour des comptes där jag började arbeta inom 
den sektor som ansvarar för revisionen av premiärministerkansliets räkenskaper, samtidigt 
som jag var involverad i det återkommande arbete som Cour des comptes utförde i 
förbindelse med genomförandet av statsbudgeten.

En placering under sex år vid utrikesministeriet, varav tre år i Tyskland, förde mig bort från 
det högre kontrollorgan som jag tillhör. Jag återvände till detta efter en kort period som 
direktör för miljöministerns kansli, där jag också verkade som budgetrådgivare. 

Under den treårsperiod som följde utförde jag undersökningar avseende ett omfattande 
fastighetsprogram, som inte fullbordades (det internationella konferenscentrumet vid quai 
Branly), politiken och frivilligarbetet på området för utveckling och för olika andra organ.

Jag utstationerades därefter vid OECD inom Sigma-programmet, ett gemensamt initiativ 
mellan OECD och EU som främst finansieras av EU. Detta program syftade, och syftar 
fortfarande, till att genomföra eller stödja tekniskt bistånd till EU-kandidatländerna och, i allt 
högre grad, till länderna som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken på det 
offentliga förvaltningsområdet. Denna verksamhet bedrevs framför allt med avseende på 
reformer för att inrätta system grundade på rättsstatsprincipen, men också transparens och 
effektivitet. Även om jag ursprungligen anställdes för att täcka området för högre 
revisionsorgan, som i enlighet med Köpenhamnskriterierna betraktades som en av 
grundvalarna för rättsstaten, utvidgades mina arbetsuppgifter snabbt till andra områden inom 
den offentliga ekonomiska förvaltningen: budgetfrågor, förvaltning av föranslutningsmedel 
eller interna kontrollsystem inom den offentliga förvaltningen (Public Internal Financial 
Control). 

Denna erfarenhet var särskilt värdefull både genom att jag fick kännedom om för mig nya 
system avseende budgeten eller kontrollen av de offentliga räkenskaperna och förvaltningen 
av de offentliga finanserna generellt, och genom att jag fick insikt i utländska 
administrationer. Precis som för hela Sigma-programmet har jag sålunda samarbetat mycket 
nära med kommissionens avdelningar, både de avdelningar som ansvarar för utvidgningen 
och grannskapspolitiken och de som ansvarar för de grundläggande frågorna (GD BUDGET, 
GD AGRI etc.). Sektorn för offentliga finanser inom Sigma förde dessutom helt naturligt till 
mycket nära förbindelser med Europeiska revisionsrätten, som vid den tidpunkten var mycket 
angelägen om att både bygga upp förtroendefulla relationer och samarbetsförbindelser med de 
högre revisionsorganen i de nya eller framtida medlemsstaterna, och att tillhandahålla stöd så 
att de skulle kunna uppnå västvärldens yrkesrelaterade standarder. Jag fick därigenom många 
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tillfällen till kontakter med Europeiska revisionsrätten.

Denna erfarenhet var utan tvekan en av de mest värdefulla i min karriär.

Jag kom tillbaka till Cour des comptes för lite mer än tio år sedan och placerades först under 
två år vid den avdelning som ansvarar för frågor som rör utbildning, högre utbildning, 
forskning och kulturpolitik. Därefter utsågs jag till ordförande för den sektion som ansvarar 
för transportsektorn, företag och offentlig politik inom detta ekonomiskt och finansiellt 
omfattande område. Jag hade detta ansvar i lite mer än sju år. 

Sedan två år är jag ordförande för den sektion som ansvarar för finansieringen av ekonomin 
och de offentliga finansiella företagen.

Under denna period har jag också varit direkt involverad i det arbete med att certifiera de 
statliga räkenskaperna som Cour des comptes utför sedan 2009, och i den avdelning av Cour 
des comptes som ansvarar för tillsynen av genomförandet av statsbudgeten, rapporten om den 
ekonomiska och finansiella långtidsplaneringen och det horisontella arbetet med de offentliga 
finanserna (t.ex. rapporten om införande av periodiserad redovisning (accrual accounting) 
inom den administrativa offentliga sektorn och utvärderingen efter tio år av genomförande av 
grundlagen om finansiell lagstiftning (LOLF – organic budget law). 

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

Genom min verksamhet inom ramen för OECD:s Sigma-program har jag fått möjlighet att 
arbeta direkt med EU-kandidatländerna på området för de offentliga finanserna och tillsynen 
över dem. Jag har därigenom varit involverad i viktiga administrativa och organisatoriska 
förändringar i vissa av dessa länder och direkt deltagit i utarbetandet av de lagtexter och 
bestämmelser som har etablerat effektiva och demokratiska institutioner på området för den 
offentliga ekonomiska förvaltningen i de berörda länderna. Detta grundläggande 
lagstiftningsarbete åtföljdes generellt av ett bidrag till mer praktiska resultat, som skulle 
genomföra dessa förändringar, såsom utarbetandet av strategiska dokument för de 
institutioner (framför allt finansministerier och högre revisionsorgan) som är involverade i 
dessa ofta tungrodda och komplicerade processer.

Jag har utfört ett stort antal sakkunnigbedömningar (”peer reviews”) inom dessa institutioner. 
De resulterade i praktiska rekommendationer i syfte att främja en förbättring och 
modernisering av dessa organs funktionssätt. Jag har försökt att i största möjliga mån ta 
hänsyn till ländernas nationella särdrag och deras administrativa och organisationsmässiga 
kultur, för att inte hänfalla till abstrakta rekommendationer utan verklig motsvarighet i de 
olika ländernas praxis och historia. Det är inte lätt och inte alltid möjligt, men jag var 
åtminstone medveten om att det behövdes en metod som varken var ideologisk eller 
teknokratisk för dessa frågor. Jag var också medveten om att externa aktörer inte enbart skulle 
hantera en institution eller ett förfarande, utan ett helt system med många interaktioner och 
förgreningar. Det var nödvändigt att ta hänsyn till eller åtminstone identifiera konsekvenserna 
av de rekommenderade reformerna för andra aktörer eller andra förfaranden inom det berörda 
systemet (det är därför som utvecklingen av internrevisionen måste gå hand i hand med 
utvecklingen av den interna kontrollen i en given organisation, eller som de 
rekommendationer som utfärdats avseende oberoendet för vissa tjänsteinnehavare enbart är 
meningsfulla inom en offentlig förvaltning där vissa tjänster måste omfattas av ett särskilt 
skydd).

Jag skulle också vilja nämna några resultat inom andra områden:

– Deltagandet i utarbetandet av en manual för lokala offentliga finanser i början av min 
karriär.



PE642.892v02-00 8/15 RR\1192656SV.docx

SV

– Det lagstiftningsmässiga arbete som jag utförde under min period vid kansliet för 
ministern med ansvar för den offentliga förvaltningen, och som särskilt omfattade 
åtgärder för att förenkla och lätta vissa stadgemässiga bestämmelser, klargörandet av 
de regler som gäller vid strejk bland offentliganställda samt en viktig reform av 
rekryteringen och utbildningen av höga tjänstemän.

– Jag var medordförande för en arbetsgrupp som hade i uppgift att sammanfatta och 
definiera de yrkesrelaterade standarderna för Cour des comptes och de regionala 
revisionskamrarna. Utöver de redan tillämpliga internationella standarderna för högre 
revisionsorgan (Issai), skulle gemensamma standarder för dessa olika kontrollorgan 
fastställas och klargöras och fördjupas på områdena för effektivitetsrevision och 
rättsskipande verksamhet.

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

Jag anser att jag har en lång erfarenhet av förbindelser med den typen av organisationer inom 
tre områden, nämligen

– direkt i egenskap av förste handläggare vid OECD inom det ovannämnda Sigma-
programmet mellan 1998–2008,

– också direkt som extern revisor, en befattning som jag utövade genom punktinsatser 
inom internationella organisationer för vilka Cour des comptes var revisionsorgan, i detta fall 
Eumetsat i Darmstadt och avdelningarna inom FN:s generalsekretariat i Wien, samt i 
egenskap av chef för gruppen för certifiering av räkenskaperna för sekretariatet för 
organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (CTBTO), också 
detta i Wien,

– indirekt under min period vid utrikesministeriet där jag arbetade med internationella 
organisationer (särskilt FN-systemets organisationer såsom WMO eller Unep). 

4. Har du beviljats ansvarsfrihet för dina tidigare förvaltningsuppdrag, om de omfattades 
av ett sådant förfarande?

Den typen av förfaranden tillämpades inte på någon av de befattningar jag har haft.

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

Ingen. De befattningar jag har haft vid ministerkanslier var enbart av teknisk och 
administrativ karaktär.

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

Jag kommer att hålla mig till aktuella aspekter och inom ramen för Cour des comptes.

I egenskap av ordförande för transportsektionen fick jag ansvaret 2014 för planeringen och 
samordningen av utarbetandet av rapporten om höghastighetståg i Frankrike. Detta arbete 
uppmärksammade den dittills något nonchalerade frågan om den ekonomiska och finansiella, 
men även miljömässiga, relevansen av höghastighetslinjerna och den intensiva utbyggnaden 
av dessa under de senaste trettio åren. Arbetet påvisade den minskade lönsamheten för detta 
nät, de olämpliga val som dess proaktiva utbyggnad hade medfört i fråga om planeringen och 
finansieringen av underhållet av det konventionella nätet (såväl infrastruktur som rullande 
materiel), den ökade konkurrensen från andra transportsätt och det osäkra ekonomiska och 
miljömässiga resultatet. Tack vare rapporten frigjorde man sig från den teoretiska syn på 
utvecklingen av höghastighetståg som ofrånkomligen förde in i en finansiell återvändsgränd 
utan att tillföra ett mervärde i proportion till kostnaden för detta transportsätt. I rapporten 
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efterlystes en omfattande förnyelse av den offentliga politiken på detta område, som slutligen 
genomfördes genom den viktiga reform av järnvägssektorn som antogs i Frankrike 2018.

2017 deltog jag direkt i egenskap av ”motföredragande” i Cour des comptes arbete om ”staten 
som aktieägare”, dvs. om statens agerande i egenskap av innehavare av andelar i företag. 
Detta arbete utgjorde en första övergripande genomgång på detta tema, och bidrog till att 
klargöra den praxis som tillämpas på detta område och visa att den långt ifrån alltid styrdes av 
ekonomisk ändamålsenlighet och sund kapitalförvaltning. Detta började med själva 
sammansättningen av statens aktieportfölj, som kvantitativt var mindre omfattande än tidigare 
på grund av genomförda privatiseringar, men som på grund av dessa också var mycket 
varierad och fragmenterad, utan någon uppenbar konsekvens. Detsamma gäller 
förvaltningsstatus och förvaltningsregler, som ofta motsvarar historiska nivåer vars relevans i 
dag är tveksam (se transportsektorn och den offentliga audiovisuella sektorn). Detta arbete 
fick stor uppmärksamhet och har lett till olika reformer såsom ändringen av 
järnvägsföretagens och den audiovisuella sektorns status (övergång till status som 
affärsföretag med normal styrning).

Under 2012–2013 fick jag i uppdrag att samordna en undersökning om förbindelserna mellan 
staten och motorvägskoncessionshavarna. Detta arbete gjorde det möjligt att framhäva de i 
dag mycket obalanserade förbindelserna mellan licensgivaren, dvs. staten, och 
koncessionshavarna. Det visade att de höjningar av vägtullarna som beviljats 
koncessionshavarna i utbyte mot förbättringsarbeten eller kapacitetsökningar fick tveksamma 
resultat (normalt underhållsarbete eller arbete för att öka den kommersiella attraktiviteten som 
i vilket fall som helst skulle ha utförts av koncessionshavarna, eller för belopp som inte stod i 
proportion till de finansiella fördelarna av de ökade vägtullarna). Generellt sett framstod 
statens tekniska kapacitet att kontrollera genomförandet av motorvägskoncessionerna som 
svag i förhållande till den tidigare situationen. Innehållet i denna rapport har använts både på 
politisk nivå för att återskapa balans i de avtalsmässiga förbindelserna, och på administrativ 
och rättslig nivå för att genomföra en ingående undersökning av motorvägsbolagens 
efterlevnad av konkurrensreglerna.

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

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

De befattningar jag har haft vid Cour des comptes sedan början av min yrkeskarriär och den 
domarstatus som dessa befattningar innebär ska också utövas med fullt oberoende. Jag har 
alltid, med beaktande av revisionsorganets förfaranden och i synnerhet den princip om 
kollegialt ansvar och professionalism som följer med tillämpningen av specifika normer, varit 
fullt oberoende i förbindelse med planeringen av verksamheten, genomförandet av kontroller, 
utarbetandet av rapporter (urvalet av observationer, utfärdandet av rekommendationer) och 
deltagandet i beslutet om deras eventuella offentliggörande (liksom formen för 
offentliggörandet).

Detta oberoende omfattar specifikt principerna om objektivitet, neutralitet och opartiskhet. 
Om en viss verksamhet inom revisionsorganet fick mig att anse att mitt oberoende och 
ovannämnda principer skulle kunna komma att ifrågasättas, skulle jag meddela detta till 
revisionsorganets ledning (som också kan ta ett sådant initiativ) och följaktligen inte delta i 
behandlingen av ett ärende, oavsett vilken typ av insatser det handlar om och i vilket skede de 
befinner sig.

Dessa principer och uppföranderegler är i lika hög grad tillämpliga inom Europeiska 
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revisionsrätten. Om jag utnämns kommer jag alltså enbart att fortsätta att följa och tillämpa 
förfaranden som jag redan känner till, med beaktande av särdragen för en europeisk 
institution. Det förefaller i detta avseende också viktigt att notera att oberoendet i egenskap av 
ledamot av revisionsrätten också är tillämpligt gentemot institutionerna i min 
hemmedlemsstat, och att största möjliga neutralitet måste upprätthållas när det gäller de 
franska myndigheternas ställningstaganden eller de intressen som de uttrycker.

Det är slutligen också lämpligt att undvika offentliga ställningstaganden som kan skapa 
misstankar om bristande oberoende.

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? 

Inte vad jag vet.

9. Är du beredd att redogöra för dina ekonomiska intressen och andra åtaganden inför 
revisionsrättens ordförande och att offentliggöra dem? 

Det är absolut inget problem för mig eftersom jag redan omfattas av dessa förfaranden

– i egenskap av ledamot av Cour des comptes,

– i egenskap av ledamot av kollegiet för det franska höga rådet för kontroll av 
revisionsorgan (Haut Conseil du Commissariat aux comptes), som är en oberoende 
administrativ myndighet med ansvar för regleringen av och disciplinfrågor inom 
revisorsyrket, inom vilken jag företräder Frankrikes högre revisionsorgan sedan slutet av 
2014.

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

Jag är inte involverad i någon pågående 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 har aldrig haft något politiskt mandat eller någon politisk position.

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 är principiellt beredd att avgå från alla valda mandat och varje aktiv post som innebär 
ansvar inom ett politiskt parti. I praktiken är dock frågan inte aktuell eftersom jag aldrig har 
utövat sådana mandat och definitivt inte har för avsikt att göra det.

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?

Jag ser överhuvudtaget inte hur jag skulle kunna göra någon skillnad mellan fall som rör 
personer som verkar i min hemmedlemsstat och fall som inte gör det, oavsett om det handlar 
om allvarliga fall eller inte. För mig är de två fallen strikt desamma och samma regler är 
tillämpliga och kommer att tillämpas av mig. 

Fullgörande av arbetsuppgifter
14. Vilka bör vara de viktigaste dragen i en sund ekonomisk förvaltningskultur i varje 
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offentlig förvaltning? Hur skulle revisionsrätten kunna hjälpa till med att genomföra 
detta?

En sund ekonomisk förvaltning av en offentlig förvaltning är för mig en förutsättning för att 
denna ska kunna fungera korrekt, för dess trovärdighet och framför allt för att 
medborgare/skattebetalare ska kunna acceptera de offentliga förvaltningarna och utövandet av 
deras arbetsuppgifter. 

Det är dock viktigt att se den ekonomiska förvaltningen inom ramen för hela det offentliga 
systemet. Kvaliteten när det gäller den ekonomiska förvaltningen villkoras av andra viktiga 
komponenter av den offentliga styrningen, och är själv en komponent av detta system. Till 
exempel kan det handla om den allmänna ramen för styrningen med, i synnerhet, det effektiva 
genomförandet av samordningsfunktionerna mellan ministerierna, och om spridningen av 
viktig information bland de offentliga aktörerna. Det kan också handla om systemet för 
rekrytering och utbildning av offentliganställda, deras status, förvaltningen av deras 
individuella karriärer, naturligtvis deras personliga etik eller skyddet mot möjliga 
maktmissbruk.

Med andra ord blir de ”goda principerna” för offentlig ekonomisk förvaltning fullt operativa 
och genomförda först när själva grundvalarna för den offentliga förvaltningen är fast 
förankrade.

När det gäller de egentliga ekonomiska frågorna finns det enligt min mening ingen väsentlig 
skillnad mellan de principer som ligger till grund för en god ”privat” förvaltning och en god 
”offentlig” förvaltning, med undantag förmodligen av den med rätta framträdande ställning 
som de ”offentliga” systemen måste ge principerna om laglighet och transparens i 
förvaltningen. Jag anser att en strikt respekt för lagligheten måste ligga till grund för den 
offentliga förvaltningen av den självklara anledningen att en aktör som har som en väsentlig 
uppgift just att definiera, genomföra och kontrollera rättsregeln själv måste vara exemplarisk i 
detta avseende i sin dagliga förvaltning. Medborgarnas och skattebetalarnas förtroende för de 
offentliga institutionernas funktionssätt och legitimitet skulle i annat fall ifrågasättas. I detta 
avseende är rättsregeln kopplad till ett särskilt moraliskt integritetskrav för offentliganställda, 
oavsett deras hierarkiska nivå eller deras verksamhets natur.

Pendangen till dessa krav, eller snarare följden av dem, ligger i principen om transparens för 
offentlig verksamhet. Medborgare, skattebetalare liksom folkvalda måste alltid känna till hur 
de offentliga medlen samlas in och utnyttjas. Jag skulle här vilja citera artikel 15 i 1789 års 
förklaring om mänskliga och medborgerliga rättigheter, som på sätt och vis har blivit ett andra 
rättesnöre för Cour des comptes, nämligen 

att samhället har rätt att av varje offentlig tjänsteman kräva redovisning för förvaltningen av 
hans ämbete.

Denna mening är sedan mer än två århundraden ett perfekt uttryck för hur man ska tolka 
transparens i den offentliga förvaltningen och den redovisningsskyldighet (accountability) 
som detta medför. Den kan åberopas av alla högre revisionsorgan vars väsentliga roll är just 
att möjliggöra det konkreta förverkligandet av denna skyldighet.

Efter dessa mycket specifika huvudprinciper för den offentliga sektorn, kan man nämna andra 
mer ”vardagliga” eller gemensamma principer eller regler som bör ligga till grund för en sund 
ekonomisk förvaltning inom den offentliga sektorn.

Jag tänker så klart på principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet som 
måste prägla en god förvaltare.
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För att kunna vara effektiv måste denne dock arbeta i en kontext som omfattar:

– En klar och relevant definition av de mål som ska uppnås och utvärderas.

– Lämplig administrativ kapacitet som möjliggör genomförandet av dessa mål (och en 
verklig möjlighet att effektivt och smidigt utnyttja den, vilket inte alltid är självklart i 
mycket centraliserade system).

– En enkel och kraftfull intern kontrollram, med klart fastställd och klargjord 
ansvarsfördelning och hierarkiska och funktionella rapporteringsvägar som är 
relevanta och erkänns av hela den berörda personalstyrkan.

– Instrument, förfaranden och organ som gör det möjligt att erhålla rimliga garantier för 
att dessa olika komponenter finns på plats och kan användas på ett effektivt sätt: en 
relevant kontoplan, fullständig finansiell information (budget, räkenskaper och 
anmärkningar) som är tydlig och användbar för förvaltningen, solida och klart 
definierade interna förfaranden, lämplig och ansvarsfull styrstruktur och professionella 
och oberoende system för intern och extern revision.

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 valuta för pengarna?

Jag kan inte ge något exakt och motiverat svar på denna fråga förrän jag personligen har tagit 
del av dessa förbindelser och deras eventuella möjligheter till förbättringar.

Jag konstaterar dock att förbindelserna mellan revisionsrätten och parlamentet fastställs på ett 
ganska kortfattat men tydligt sätt i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt i 
artikel 287 där det föreskrivs att revisionsrätten ska biträda Europaparlamentet och rådet när 
dessa utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av EU-budgeten. Jag tror 
inte att jag misstar mig när jag säger att det är parlamentet och i synnerhet dess 
budgetkontrollutskott som mest aktivt har utnyttjat denna bestämmelse, och att revisionsrätten 
alltid har ansett att det var dess uppgift att på bästa möjliga sätt svara på de frågor som kan 
riktas till den i detta avseende.

Det är dock säkert möjligt att nå en högre nivå av interaktion och kommunikation.

Cour des comptes har gjort denna erfarenhet utifrån en situation som var långt ifrån jämförbar 
med situationen mellan Europaparlamentet och Europeiska revisionsrätten: förfaranden har 
gradvis införts, olika former av utbyten har ökat, ömsesidiga intressen har identifierats och ett 
samarbete, som är lovande men som ännu kan förbättras, har inrättats.

Jag skulle kunna tänka mig, men det får framtiden utvisa, att en förbättring av samarbetet 
bland annat skulle kunna omfatta följande konkreta aspekter:

– Punktligheten när det gäller genomförandet av arbetsuppgifterna och framläggandet 
av dem vid en tidpunkt som gör det möjligt för parlamentet att använda dem på bästa 
möjliga sätt.

– Valet av kontrollteman som väcker parlamentets intresse.

– Största möjliga klarhet och läsbarhet när det gäller rapporterna och utfärdande av 
praktiska och exakta rekommendationer.

– Upprätthållande och utveckling av löpande arbetsförbindelser som möjliggör bättre 
ömsesidig förståelse av de enskilda institutionernas önskemål och krav.
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16. Vilket mervärde anser du att effektivitetsrevisioner har, och hur bör resultaten av sådana 
revisioner inlemmas i förvaltningen?

För att effektivitetsrevisioner ska kunna tillföra ett mervärde är det viktigt att först försäkra 
sig om att den grundläggande finansiella informationen är fullständig och exakt, vilket 
innebär att finansiella revisioner och revisioner av korrekthet görs på ett tillfredsställande 
professionellt sätt. 

Men det står helt klart att mervärdet av effektivitetsrevisioner är avsevärt för samtliga 
intressenter och användare av det arbete som utförs av ett högre revisionsorgan.

 Detta gäller först och främst medborgare/skattebetalare, som därmed får möjlighet att 
ta del av och bedöma resultatet av den offentliga, politiska och administrativa 
verksamheten. Slutsatserna av effektivitetsrevisionerna bidrar på så sätt effektivt till 
den offentliga debatten och tillför den objektiva bedömningskriterier.

 Det gäller naturligtvis de parlamentariska organen, Europaparlamentet till exempel, 
som genom effektivitetsrevisionerna inte enbart får ta del av dessa objektiva 
bedömningskriterier för resultatet av politik, program och åtgärder som parlamentet 
har godkänt eller ska godkänna, och därmed kan diskutera dessa frågor på 
väldokumenterade grunder, utan även får möjlighet att kräva att de politiskt och 
administrativt ansvariga för denna politik och dessa program och åtgärder redogör för 
hur de uppfyller sina uppdrag. I princip ges de därmed ett politiskt verktyg så att de 
vid behov kan påverka dessa verksamheter.

 Det gäller slutligen också de verkställande myndigheterna, som härigenom förfogar 
över analyser som de ofta inte kan göra själv på grund av brist på tid och resurser, 
ibland idétorka, och under alla omständigheter som skulle riskera att bli föremål för en 
icke-oberoende och snedvriden metod. Resultaten av effektivitetsrevisionerna som 
godkänns och utnyttjas i god tro av de offentliga beslutsfattarna ska bidra till en 
förbättring av den offentliga politiken, både till dess relevans och dess genomförande. 
Resultaten kan också framhäva god praxis, som det naturligtvis är av stort intresse att 
sprida inom samtliga berörda offentliga förvaltningar. De ger också ett viktigt bidrag 
till förbättringen av den offentliga förvaltningen, vilket bör vara ett prioriterat och 
konstant mål för alla högre revisionsorgan.

Beaktandet av slutsatserna och rekommendationerna från effektivitetsrevisionerna beror 
naturligtvis i grund och botten på själva revisionernas relevans, de tillämpade metodernas 
tillförlitlighet och klarheten och otvetydigheten i fråga om deras innehåll. Detta kan endast 
uppnås med hjälp av en professionell och objektiv metod, som inte är inriktad på att straffa 
formella och/eller obetydliga fel, utan på att bidra till att förbättra organisationens effektivitet 
och de offentliga tjänsternas effektivitet. Jag menar så klart att oegentligheterna ska 
konstateras och anges som sådana, eventuellt leda till åtgärder för att sanktionera de 
ansvariga, men det är viktigt att inte slösa knappa resurser på insatser som kanske inte 
kommer att leda till någonting.

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

Intensiva förbindelser finns redan på plats mellan Europeiska revisionsrätten och de högre 
nationella revisionsorganen. Detta föreskrivs och fastställs dessutom i artikel 287 i EUF-
fördraget. Detta samarbete utförs i första hand av den kontaktkommitté som omfattar samtliga 
berörda institutioner och det arbete som utförs i denna. Kommittén har visat sig värdefull och 
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har vid flera tillfällen kunnat genomföra praktiska samarbetsåtgärder till förmån för samtliga 
deltagare, i synnerhet via sina arbetsgrupper om frågor av gemensamt intresse. Ytterligare 
samarbetsinsatser är möjliga såsom parallella eller gemensamma revisioner om frågor av 
gemensamt intresse, till exempel förvaltningen av EU-medlen på nationell nivå eller ett 
gränsöverskridande investeringsprojekt som delvis finansieras av Europeiska unionen. 

Även mer vardagliga förbindelser kan dock förekomma, och dessa bör utvecklas för att 
framför allt möjliggöra bättre kunskaper om varandra, både på organisatorisk nivå och i fråga 
om metodik. Jag tänker särskilt på utvecklingen av möjligheterna att utstationera revisorer 
från en institution vid en annan. Till exempel tar Cour des comptes emot kollegor från 
europeiska revisionsorgan under en period som ska vara minst två år men som i praktiken 
varar längre. Det är en erfarenhet som de båda parterna enhälligt upplever som mycket 
positiv.

Ett annat praktiskt exempel på förbindelserna är presentationen av våra respektive arbeten. 
Jag har själv varit med om detta, och tog med mig det team med vilket jag utförde 
ovannämnda arbete om höghastighetståg för att inför Europeiska revisionsrätten presentera 
tillämpad metodik och de resultat vi uppnått med denna granskning. Jag tror att 
presentationen väckte stort intresse och bidrog till att Europeiska revisionsrätten inledde en 
fördjupad granskning av höghastighetsnäten i Europeiska unionen.

När det handlar om Europaparlamentet och de nationella parlamenten är det naturligtvis upp 
till dem att fastställa form och medel för ett närmare samarbete. De högre revisionsorganen 
kan utan tvivel bidra till dessa fördjupade samarbeten, till exempel genom att parallellt fästa 
sina parlamentariska partners uppmärksamhet vid vissa frågor som kan vara av ömsesidigt 
intresse, till exempel effektiviteten hos systemen för att förvalta och kontrollera tilldelningen 
av EU-medel.

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?

Revisionsrätten kan inte direkt uppmana medlemsstaterna att förbättra tillförlitligheten i de 
uppgifter som rapporteras till kommissionen. Däremot ingår det i de normala kontrollerna vid 
en revision att säkerställa att kommissionen faktiskt får relevanta, exakta och fullständiga 
uppgifter från medlemsstaterna. Det ingår likaså i revisionsrättens befogenheter att 
rekommendera kommissionen att vidta en viss åtgärd gentemot medlemsstaterna för att 
säkerställa att mer tillförlitliga uppgifter lämnas (t.ex. genom att begära intyg eller certifiering 
från tredje part, genomföra revisioner, tillhandahålla tekniskt stöd till länder som behöver 
detta, men också genom att förenkla arten av och antalet uppgifter som krävs etc.).

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

nominering till ledamot av revisionsrätten?

Förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska revisionsrätten baseras på relevanta 
bestämmelser i fördragen och annan EU-lagstiftning. För att vara effektiva måste 
förbindelserna dock också baseras på förtroende och respekt. Det är helt klart att ett negativt 
uttalande från parlamentet avseende min nominering till ledamot av revisionsrätten redan från 
början skulle inverka negativt på denna förtroendebaserade förbindelse, och på fullgörandet 
av mina uppgifter. Under dessa omständigheter framstår det som omöjligt att inte dra tillbaka 
min kandidatur.
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