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PROGRAM
Utfrågning om

”Kommissionens handlingsplan mot en integrerad ram för intern kontroll”

Måndagen den 22 april 2013, kl. 15.45-18.30

Bryssel

Möteslokal: József Antall (JAN) 4Q2

Utfrågning om kommissionens handlingsplan mot en integrerad ram för intern kontroll, 
den 22 april 2013

5 min
15.45 - 15.50

Inledning
av ordföranden

5 min
15.50 - 15.55

Inledning
av föredragande Andrea Češková

15 min
15.55 - 16.10

Kommissionens handlingsplan: mål, huvudsakliga steg och 
resultatet av färdplanen

- Brian Gray, före detta biträdande ordförande för GD 
Budget

Ett faderligt synsätt: varför hade kommissionen som 
strategiskt mål att uppnå en positiv revisionsförklaring under 
sitt mandat?  
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15 min
16.10 - 16.25

I avsaknad av en revisionsförklaring utan förbehåll, har 
handlingsplanen misslyckats? 

- Roger Levy, London School of economics and Political 
Science

De olika ändringarna av den ursprungliga synen på 
handlingsplanen 

20 min
16.25 - 16.45 Frågor, svar, debatt

15 min
16.45 - 17.00

Den heliga graal:  Är en revisionsförklaring utan förbehåll 
fortfarande ett realistiskt mål?

- Manfred Kraff, biträdande ordförande för DG Budget
Kommissionens avsikter i allmänhet och per politikområde

15 min
17.00 - 17.15

Var reformen framgångsrik enligt revisionsrätten?

- Kersti Kaljulaid - Europeiska revisionsrätten

Hur kan den gemensamma revisionsstrategin underlätta 
uppnåendet av en positiv revisionsförklaring?

20 min
17.15 - 17.35 Frågor, svar, debatt

15 min
17.35 - 17.50

Revisionsförklaringen och den interna integrerade kontrollen: 
den enda vägen!

- Jules Muis, före detta chef för kommissionens tjänst för 
internrevision

En konstruktiv skillnad, de övriga åtgärderna för att återställa 
EU-medborgarnas förtroende för att EU:s finansiella planering 
stämmer överens med gällande bestämmelser.



DV\933038SV.doc 3/3 PE506.366v02-00

SV

15 min
17.50 - 18.05

 ....och om målet att ha en positiv revisionsförklaring inte kan 
uppnås?

- Kersti Kaljulaid - Europeiska revisionsrätten

Från revisioner av efterlevnaden till revisioner av resultatet: en 
vändpunkt?

20 min
18.05 - 18.25 Frågor, svar, debatt

5 min
18.25 - 18.30

Avslutande kommentarer
av föredragande Andrea Češková


