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Høring om Kommissionens handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol, 
22. april 2013

5 min.
15.45 - 15.50

Indledende bemærkninger
ved formanden 

5 min.
15.50 - 15.55

Indledning
ved ordføreren, Andrea Češková

15 min.
15.55 - 16.10

Kommissionens Handlingsplan: mål, de vigtigste skridt og 
resultater for køreplanen

- Brian GRAY, tidligere vicegeneraldirektør for GD 
BUDGET

Et faderligt synspunkt: Hvorfor gjorde Kommissionen det til et 
strategisk mål at opnå en positiv revisionserklæring (DAS) i 
sin embedsperiode?  
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15 min.
16.10 - 16.25

Er handlingsplanen mislykkedes i fravær af en DAS uden 
forbehold? 

- Roger LEVY, London School of Economics and Political 
Science

De forskellige ændringer af den oprindelige vision i
handlingsplanen 

20 min.
16.25 - 16.45 Spørgsmål, svar, drøftelse

15 min.
16.45 - 17.00

Den Hellige Gral:  Er en DAS uden forbehold stadig et 
realistisk mål?

- Manfred KRAFF, vicegeneraldirektør for GD BUDG
Kommissionens hensigter generelt og for de enkelte sektorer

15 min.
17.00 - 17.15

Gav reformen resultater set ud fra Revisionsrettens 
synsvinkel?

- Kersti KALJULAID - Revisionsretten

Hvordan kan én enkelt revisionsmodel gøre det lettere at opnå
en positiv DAS?

20 min.
17.15 - 17.35 Spørgsmål, svar, drøftelse

15 min.
17.35 - 17.50

DAS og intern integreret kontrol: den eksklusive 
fremgangsmåde!

- Jules MUIS, tidligere leder af Kommissionens interne 
revisionsenhed

En konstruktiv forskel, de andre faktorer, der kan medvirke til 
genoprettelse af borgernes tillid til, at EU’s finansielle 
forvaltning er på niveau med den seneste udvikling.
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15 min.
17.50 - 18.05

 … og hvorvidt der er risiko for ikke at nå målsætningen om 
en positiv DAS?

- Kersti KALJULAID - Revisionsretten

Fra retmæssigheds- til resultatrevision: et vendepunkt?

20 min.
18.05 - 18.25 Spørgsmål, svar, drøftelse

5 min.
18.25 - 18.30

Afsluttende bemærkninger
ved ordføreren, Andrea Češková


