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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om den foreslåede udnævnelse af François-Roger Cazala til medlem af Revisionsretten
(C9-0121/2019 – 2019/0814(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 286, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9-0121/2019),

– der henviser til forretningsordenens artikel 129,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0031/2019),

A. der henviser til, at Parlamentets Budgetkontroludvalg har foretaget en bedømmelse af 
den indstillede kandidats papirer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i 
artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 

B. der henviser til, at Budgetkontroludvalget på sit møde den 12. november 2019 afholdt 
en høring af den af Rådet foreslåede kandidat til hvervet som medlem af 
Revisionsretten;

1. afgiver positiv udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af François-Roger Cazala til 
medlem af Revisionsretten;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og til orientering til 
Revisionsretten samt til Den Europæiske Unions øvrige institutioner og 
medlemsstaternes revisionsinstitutioner.
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BILAG 1: CURRICULUM VITAE FOR FRANÇOIS-ROGER CAZALA

Uddannelse:

Institut d'études politiques i Paris "Sciences Po"
Université Paris I – juridisk bacheloreksamen
Ecole Nationale d'Administration (årgang 1981)
Certified Government Audit Professional (Institute of Internal Auditors/IIA)
Karriere: Revisor (1981-1985), referendar (1985-1999), chefrådgiver ved Frankrigs 
overordnede revisionsorgan siden 1999

1981 – 1985 Frankrigs overordnede revisionsorgan
1986 – 1988 Teknisk rådgiver for ministeren med ansvar for offentlig forvaltning og 

planlægning (H. de Charrette); opgaver: statutmæssige spørgsmål, 
offentlig forvaltning på højt niveau, ENA

1988 – 1989 Frankrigs overordnede revisionsorgan
1989 – 1992 Udstationeret i udenrigsministeriet (direktion for økonomiske 

anliggender, vicedirektør med ansvar for internationale 
miljøanliggender)

1992 – 1995 Frankrigs ambassade i Tyskland, anden rådgiver (tysk indenrigspolitik)
1995 Direktør for miljøministerens kabinet (Corinne Lepage)
1996 – 1998 Frankrigs overordnede revisionsorgan (kontrolområder: tjenestegrenene 

under premierministeren, indenrigsministeren, justitsministeren og 
udenrigsministeren)

1998 – 2008 Udstationeret som ekspeditionssekretær i OECD for Sigma-
programmet, der er et fælles initiativ mellem OECD og Den 
Europæiske Union, og som hovedsagelig finansieres af Den Europæiske 
Union, for at støtte reformen af den offentlige forvaltning i landene i 
Central- og Østeuropa og i landene i den europæiske naboskabspolitik. 
Med særligt ansvar for spørgsmål vedrørende offentlige finanser, 
ekstern revision (oprettelse af overordnede revisionsorganer og 
tilsvarende organer for kontrol og intern revision)

September 2008 Frankrigs overordnede revisionsorgan, chefrådgiver i revisionsorganets 
tredje kammer (kontrolområder: uddannelse, forskning, universitet, 
kultur og kommunikation)

April 2011 Frankrigs overordnede revisionsorgan, chefrådgiver i revisionsorganets 
syvende kammer og formand for transportafdelingen

Januar 2018 Frankrigs overordnede revisionsorgan, chefrådgiver i revisionsorganets 
første kammer og formand for afdelingen for økonomisk udvikling og 
udvikling af den offentlige finansielle sektor

Andre aktiviteter:

1981 – 1987 Docent ved Institut d'études politiques ("Sciences Po" Paris)
1981 – 1987 Medlem af eller ordfører for forskellige tværministerielle udvalg og 

arbejdsgrupper vedrørende offentlig forvaltning
1981 – 1987 Medlem af eller ordfører for forskellige tværministerielle udvalg og 

arbejdsgrupper vedrørende offentlig forvaltning
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1996 – 1998 Hovedordfører for det finansielle udvalg i det franske nyhedsbureau 
Agence France-Presse

1996 – 1998 Generalsekretær for sammenslutningen af dommere og tidligere 
dommere ved Frankrigs overordnede revisionsorgan

2008 – 2012 Bestyrelsesmedlem i sammenslutningen af dommere og tidligere 
dommere ved Frankrigs overordnede revisionsorgan

2009 – 2012 Medlem af internationale organisationers revisionshold: EUMETSAT 
(Darmstadt), UNODC (Wien), direktør for den eksterne revision af 
Organisationen for Traktaten om et Altomfattende Forbud mod 
Atomprøvesprængninger (CTBTO)

2012 – 2013 Medformand for arbejdsgruppen for fastsættelse af faglige standarder 
inden for de finansielle jurisdiktioner

Siden 2014 Frankrigs overordnede revisionsorgans repræsentant i det franske 
øverste råd for kontrol med revisionsmyndigheder (Haut Conseil du 
Commissariat aux comptes)

Siden 2016 Medlem af og derefter næstformand for revisorkollegiet i den 
europæiske stabilitetsmekanisme

Sprog:

Tysk – flydende: læsning, tale og skrift
Engelsk – flydende: læsning, tale og skrift
Italiensk: grundlæggende
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BILAG 2: FRANÇOIS-ROGER CAZALAS SVAR PÅ SPØRGESKEMAET

Erhvervserfaring

1. Angiv venligst Deres erhvervsmæssige erfaring med hensyn til offentlige finanser 
såsom budgetplanlægning, budgetgennemførelse, budgetforvaltning, budgetkontrol og 
budgetrevision. 

Størstedelen af mine 38 års erhvervserfaring har været helliget de offentlige finanser. Jeg 
startede som revisor ved Frankrigs overordnede revisionsorgan efter afslutningen på min 
videregående uddannelse, dvs. efter mine studier ved École Nationale d'Administration. I de 
første fem år af min karriere varetog jeg denne funktion, hvor jeg især arbejdede med de 
lokale myndigheders finanser, for hvilke Frankrigs overordnede revisionsorgan på daværende 
tidspunkt havde ansvaret, og med finanserne inden for telekommunikationsadministration. 

Efter en periode på to år i et ministerkabinet vendte jeg tilbage til Frankrigs overordnede 
revisionsorgan, hvor jeg begyndte at arbejde i den afdeling, der havde ansvaret for revisionen 
af premierministerens regnskaber, samtidig med at jeg var involveret i det tilbagevendende 
arbejde, som Frankrigs overordnede revisionsorgan udførte i forbindelse med gennemførelsen 
af statsbudgettet.

Et seksårigt ophold i udenrigsministeriet, bl.a. tre år i Tyskland, førte mig bort fra det 
overordnede revisionsorgan, som jeg tilhører. Jeg vendte tilbage hertil efter en kort periode 
som direktør for miljøministerens kabinet, hvor jeg ligeledes fungerede som budgetrådgiver. 

I løbet af den følgende treårige periode foretog jeg undersøgelser af et omfattende program 
for boligbyggeri, der ikke blev afsluttet (det internationale Quai Branly-konferencecenter), 
politikken og det frivillige arbejde med henblik på udvikling og forskellige andre organer.

Jeg blev efterfølgende udstationeret i OECD inden for Sigma-programmet, der er et fælles 
initiativ mellem OECD og EU, og som hovedsagelig finansieres af EU. Dette programs 
formål var og er fortsat at gennemføre eller støtte teknisk bistand til EU-kandidatlandene og i 
stigende grad til de lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, inden for det 
offentlige forvaltningsområde. Denne virksomhed blev navnlig gennemført med henblik på 
reformer, der skulle indføre systemer baseret på retsstatsprincippet, men også 
gennemsigtighed og effektivitet. Selv om jeg oprindeligt blev ansat til at dække de 
overordnede revisionsorganers område, der i henhold til "Københavnskriterierne" betragtes 
som en af grundpillerne i retsstaten, blev mine opgaver hurtigt udvidet til ligeledes at omfatte 
andre områder af de offentlige finanser: budgetspørgsmål, forvaltning af førtiltrædelsesmidler 
og systemer for intern kontrol inden for den offentlige forvaltning (Public Internal Financial 
Control). 

Denne erfaring var særlig værdifuld både med hensyn til at blive bekendt med nye systemer 
vedrørende budgettet eller kontrollen med offentlige regnskaber, samt forvaltningen af de 
offentlige finanser i almindelighed, og med hensyn til at lære udenlandske administrationer at 
kende. I lighed med det samlede Sigma-program blev jeg opfordret til at arbejde tæt sammen 
med Kommissionens tjenestegrene, både dem, der er ansvarlige for udvidelsesprocessen og 
naboskabspolitikken, og dem, som er ansvarlige for materielle spørgsmål (GD Budget, GD 
AGRI osv.). Desuden førte området for offentlige finanser inden for Sigma naturligvis til 
meget tætte forbindelser med Den Europæiske Revisionsret, som på det tidspunkt i 
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særdeleshed tog sig af at opbygge tillids- og samarbejdsforbindelser med de overordnede 
revisionsorganer i de nye eller kommende medlemsstater og yde dem bistand, således at de 
kunne opnå vestlige faglige standarder. Jeg har derfor ved talrige lejligheder haft kontakt med 
Den Europæiske Revisionsret.

Denne erfaring har uden tvivl været en af de mest værdifulde i min karriere.

Jeg vendte tilbage til Frankrigs overordnede revisionsorgan for lidt over ti år siden, hvor jeg 
først tilbragte to år i kammeret med ansvar for uddannelse, videregående uddannelse, 
forskning og kulturpolitik. Jeg blev derefter udnævnt til formand for afdelingen for transport, 
virksomheder og offentlige politikker inden for dette økonomisk og finansielt betydningsfulde 
område. Jeg havde dette ansvar i lidt over syv år. 

I de sidste to år har jeg været formand for afdelingen med ansvar for finansiering af 
økonomien og offentlige finansielle virksomheder.

I denne periode var jeg også direkte involveret i processen med at attestere statsregnskaberne, 
hvilket Frankrigs overordnede revisionsorgan har gennemført siden 2009, og i den 
almindelige uddannelse af revisionsorganets medarbejdere med ansvar for at føre tilsyn med 
gennemførelsen af statsbudgettet, rapporten om de økonomiske og finansielle perspektiver og 
det horisontale arbejde med de offentlige finanser (f.eks. rapporten om indførelse af 
periodiseret regnskabsføring (accrual accounting) i den administrative offentlige sektor og 
opgørelsen efter ti år med gennemførelse af den organiske lov vedrørende finanslove (LOLF 
= organic budget law). 

2. Hvad er de mest betydningsfulde resultater, De har opnået i Deres arbejdsliv?

Mit arbejde i OECD's Sigma-program gav mig mulighed for at arbejde direkte sammen med 
EU-kandidatlandene på området for offentlige finanser og kontrollen hermed. Dette førte til 
min involvering i vigtige administrative og organisatoriske ændringer i nogle af disse lande 
og min direkte deltagelse i udarbejdelsen af lovtekster og administrative bestemmelser, der 
har etableret effektive og demokratiske institutioner inden for de offentlige finanser i de 
pågældende lande. Dette grundlæggende lovgivningsarbejde blev generelt ledsaget af et 
bidrag til mere praktiske resultater, der skulle gennemføre disse ændringer, f.eks. udarbejdelse 
af strategiske dokumenter til forskellige institutioner (finansministerier, de øverste 
revisionsorganer i første instans) involveret i disse ofte tunge og komplicerede processer.

Jeg har foretaget et betydeligt antal peerevalueringer ("peer reviews") i disse institutioner. De 
resulterede i udarbejdelse af praktiske anbefalinger, som skulle forbedre og modernisere disse 
organers funktion. Jeg mener at have bestræbt mig på så vidt muligt at tage hensyn til de 
pågældende landes særlige nationale forhold og deres administrative og organisatoriske kultur 
for at undgå at udarbejde abstrakte forskrifter uden nogen reel forbindelse med disse landes 
praksis og historie. Det er ikke let og ikke altid muligt, men i det mindste var jeg bevidst om, 
at der var behov for en tilgang, som hverken var ideologisk eller teknokratisk, til disse 
spørgsmål. Jeg var desuden klar over, at eksterne aktører ikke bare står over for en institution 
eller en procedure, men over for et system med flere interaktioner og forgreninger. Det var 
nødvendigt at tage hensyn til eller i det mindste at identificere følgerne af de reformer, der 
blev anbefalet andre aktører eller andre procedurer i det pågældende system (det er derfor, at 
udviklingen af intern revision skal gå hånd i hånd med udviklingen af den interne kontrol i en 
given organisation, og at de anbefalinger, der fremsættes med hensyn til uafhængigheden af 
ansatte med visse funktioner, kun giver mening i en offentlig myndighed, hvor visse stillinger 
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skal sikres en særlig beskyttelse).

Jeg kan også nævne resultater på andre områder:

– Bidrag til udarbejdelsen af en håndbog om lokale offentlige finanser i begyndelsen af 
min karriere

– Det lovgivningsmæssige arbejde, jeg udførte i kabinettet for ministeren med ansvar for 
offentlig forvaltning, og som især omfattede foranstaltninger til forenkling af visse 
statutmæssige bestemmelser, præcisering af de regler, der finder anvendelse i tilfælde 
af offentligt ansattes strejke, og en større reform af ansættelsen og uddannelsen af 
højtstående tjenestemænd

– Arbejde som medformand for en arbejdsgruppe, som skulle sammenfatte og fastlægge 
faglige standarder for Frankrigs overordnede revisionsorgan og de regionale 
regnskabskamre. Formålet var at fastlægge fælles standarder, som var mere 
vidtrækkende end de allerede anvendte internationale standarder (ISSAI), for disse 
forskellige kontrolorganer og at præcisere og uddybe dem på områderne 
forvaltningsrevision og judiciel virksomhed.

3. Hvilke erhvervserfaringer har De inden for internationale multikulturelle og 
flersprogede organisationer eller institutioner beliggende uden for Deres hjemland?

Jeg mener, at jeg har lang erfaring med denne type organisationer inden for tre funktioner:

– direkte i min egenskab af ekspeditionssekretær i OECD for Sigma-programmet, der 
også er nævnt ovenfor, og dette var mellem 1998 og 2008

– ligeledes direkte i min egenskab af ekstern revisor, et hverv jeg varetog regelmæssigt i 
de internationale organisationer, for hvilke Frankrigs overordnede revisionsorgan havde 
mandat som revisionsmyndighed, hos EUMETSAT i Darmstadt, afdelingerne i FN's 
generalsekretariat i Wien og derefter som leder af holdet for attestering af regnskaberne for 
sekretariatet i Organisationen for Traktaten om et Altomfattende Forbud mod 
Atomprøvesprængninger (CTBTO) i Wien

– indirekte i forbindelse med mit arbejde i udenrigsministeriet, hvor jeg arbejdede 
sammen med internationale organisationer inden for mit virksomhedsområde (navnlig FN-
systemets organisationer såsom WMO eller UNEP).

4. Er der blevet meddelt decharge for de forvaltningsopgaver, De tidligere har varetaget, 
hvis disse var omfattet af en sådan procedure?

Denne type procedure finder ikke anvendelse på nogen af de opgaver, jeg har haft.

5. Hvilke af Deres tidligere stillinger skyldes politiske udnævnelser? 

Ingen. Mine opgaver i de forskellige ministerkabinetter var af rent teknisk og administrativ 
karakter.

6. Hvad er de tre vigtigste beslutninger, som De har været med til at træffe i Deres 
karriere?
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Jeg vil holde mig til de seneste aspekter og inden for Frankrigs overordnede revisionsorgan.

I 2014 var jeg formand for transportafdelingen og fik til opgave at planlægge og koordinere 
gennemførelsen af rapporten om højhastighedstog i Frankrig. Dette arbejde skabte offentlig 
opmærksomhed om det indtil på det tidspunkt lidet kendte spørgsmål om den økonomiske og 
finansielle, men også miljømæssige, relevans af højhastighedsjernbanelinjerne og den intense 
udvikling heraf i løbet af de seneste 30 år. Det klarlagde dette nets forringede rentabilitet, de 
uhensigtsmæssige valg, som dets proaktive udvikling havde medført med hensyn til 
planlægning og finansiering af vedligeholdelsen af det konventionelle net (både infrastruktur 
og rullende materiel), den øgede konkurrence fra andre transportformer og de usikre 
økonomiske og miljømæssige resultater. I den forbindelse var rapporten med til at fjerne et 
teoretisk syn på udviklingen af højhastighedstog, som udelukkende kunne føre til et 
økonomisk dødvande uden at tilføre en merværdi, der stod i et rimeligt forhold til 
omkostningerne ved denne transportform. Rapporten efterlyste en omfattende fornyelse af 
den offentlige politik på dette område, som i sidste ende blev gennemført, da den vigtige 
reform af jernbanesektoren blev vedtaget i Frankrig i 2018.

I 2017 deltog jeg direkte i min egenskab af "modordfører" i Frankrigs overordnede 
revisionsorgans arbejde om "staten som aktionær", dvs. med hensyn til statens optræden som 
indehaver af kapitalandele i virksomheder. Dette arbejde udgjorde en første "horisontal" 
gennemgang af dette tema og gav mulighed for at kaste lys over praksis på dette område og 
vise, at den langt fra altid var styret af økonomisk fornuft og en forsvarlig kapitalforvaltning. 
Dette begyndte med selve sammensætningen af statens portefølje af kapitalandele, som 
kvantitativt var mindre end tidligere på grund af privatiseringer, men som følge heraf meget 
varieret og endda uharmonisk, uden at der var en indlysende sammenhæng herimellem. Det 
samme gælder forvaltningsbestemmelser og -regler, som ofte svarer til historiske niveauer, 
hvis relevans i dag er tvivlsom (se transportsektoren og den offentlige audiovisuelle sektor). 
Dette arbejde har givet betydelig genklang og har ført til forskellige reformer såsom 
ændringen af jernbanevirksomhedernes og den audiovisuelle sektors status (overgang til 
status som almindeligt erhvervsdrivende selskab med "standardstyring").

I 2012-2013 blev jeg anmodet om at foretage en undersøgelse af forholdet mellem staten og 
de selskaber, som har koncession på motorvejene. Dette arbejde gjorde det muligt at 
fremhæve den i dag meget ulige fordeling i forholdet mellem koncessionsgiver, som er staten, 
og koncessionshaverne. Det viste sig, at de stigninger i vejafgifter, som koncessionshaverne 
fik bevilliget til gengæld for forbedrings- eller kapacitetsforøgelsesarbejde, havde tvivlsomme 
modsvarende ydelser (almindeligt vedligeholdelsesarbejde eller arbejde med henblik på at øge 
den kommercielle tiltrækningskraft, som koncessionshaverne under alle omstændigheder ville 
have gennemført, for beløb, der ikke stod i et rimeligt forhold til de økonomiske fordele ved 
afgiftsstigningerne). Generelt syntes statens tekniske kapacitet til at kontrollere 
gennemførelsen af motorvejskoncessioner svag i forhold til tidligere. Indholdet af denne 
rapport blev både anvendt på politisk plan til at genoprette balancen i de aftalemæssige 
forbindelser og på administrativt og juridisk plan til at foretage en tilbundsgående 
undersøgelse af motorvejsselskabernes overholdelse af konkurrencereglerne.

Uafhængighed

7. I henhold til traktaten udfører Revisionsrettens medlemmer deres hverv i "fuldkommen 
uafhængighed". Hvordan vil De opfylde dette krav i forbindelse med udførelsen af 
Deres kommende hverv? 
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De hverv, som jeg har udført ved Frankrigs overordnede revisionsorgan siden starten af min 
erhvervskarriere, og den status som dommer, som disse hverv indebærer, skal også forvaltes 
på uafhængig vis. Under hensyntagen til det overordnede revisionsorgans procedurer og i 
særdeleshed det princip om kollegialitet og professionalisme, som afspejler sig i anvendelsen 
af konkrete normer, har jeg altid været fuldstændig uafhængig ved tilrettelæggelsen af 
arbejdet, gennemførelsen af kontroller, udarbejdelsen af beretninger (valg af bemærkninger, 
formulering af anbefalinger) og deltagelsen i beslutningsprocessen om, hvorvidt de skulle 
offentliggøres eller ej (samt hvilken form for offentliggørelse der skulle foretages).

Denne uafhængighed omfatter navnlig principperne om objektivitet, neutralitet og 
upartiskhed. Såfremt en given arbejdsindsats inden for det overordnede revisionsorgan gav 
anledning til, at der kunne sættes spørgsmålstegn ved min uafhængighed og de ovennævnte 
principper, ville jeg meddele dette til revisionsorganets ledelse (der også selv kan tage et 
sådant initiativ) og følgelig undlade at deltage i behandlingen af en sag, uanset hvilken fase 
sagsbehandlingen befinder sig i, og hvilken form for indsats det drejer sig om.

Disse principper og disse adfærdsnormer finder i lige så høj grad anvendelse ved Den 
Europæiske Revisionsret, og såfremt jeg bliver udnævnt til medlem, vil jeg blot videreføre og 
praktisere procedurer, som jeg allerede er fortrolig med, under hensyntagen til de særlige 
kendetegn ved en EU-institution. I denne forbindelse er det vigtigt for mig at understrege, at 
den uafhængige status som medlem af Revisionsretten også bør vise sig i forhold til 
institutionerne i den medlemsstat, som medlemmet stammer fra, og at det er vigtigt at bevare 
den størst mulige uafhængighed i forhold til de holdninger og interesser, de franske 
myndigheder giver udtryk for.

Endelig er det vigtigt at undgå offentlige meningstilkendegivelser, som kan vække mistanke 
om manglende uafhængighed.

8. Har De eller Deres nærmeste (forældre, søskende, ægtefælle, registreret partner, børn) 
forretningsmæssige eller økonomiske besiddelser eller andre forpligtelser, som kunne 
være uforenelige med Deres fremtidige hverv? 

Ikke så vidt jeg ved.

9. Vil De fremlægge alle Deres finansielle og øvrige interesser for Revisionsrettens 
formand og offentliggøre dem? 

Det har jeg ingen problemer med, eftersom jeg allerede er underlagt disse procedurer:

– som medlem af Frankrigs overordnede revisionsorgan

– som medlem af det franske øverste råd for kontrol med revisionsmyndigheder (Haut 
Conseil du Commissariat aux comptes), en uafhængig administrativ myndighed, der står 
for regulering af og disciplinære spørgsmål vedrørende revisorerhvervet, og hvor jeg har 
repræsenteret Frankrigs overordnede revisionsorgan siden slutningen af 2014.

10. Er De involveret i en verserende retssag? I bekræftende fald bedes De redegøre 
nærmere herfor. 

Jeg er ikke involveret i nogen verserende retssager.
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11. Har De et politisk hverv eller et politisk mandat? Hvis ja, på hvilket niveau? Har De 
varetaget et politisk hverv inden for de seneste 18 måneder? I bekræftende fald bedes 
De redegøre nærmere herfor.

Jeg har aldrig været indehaver af et politisk mandat eller varetaget politiske hverv.

12. Er De indstillet på at træde tilbage fra en post, De er valgt til, eller at opgive et hverv, 
som indebærer forpligtelser i et politisk parti, hvis De udnævnes til medlem af 
Revisionsretten?

Af princip vil jeg give afkald på ethvert mandat og ethvert hverv, som indebærer forpligtelser 
i et politisk parti. I praksis er det ikke relevant, eftersom jeg aldrig har udøvet sådanne hverv 
og heller ikke har til hensigt at gøre det.

13. Hvordan vil De behandle tilfælde af alvorlige uregelmæssigheder eller endog bedrageri- 
og/eller korruptionssager, der involverer personer fra Deres hjemland?

Ved behandlingen af sådanne sager kan jeg ikke forestille mig, at der skulle gøres forskel 
mellem statsborgere fra min egen medlemsstat og statsborgere fra andre medlemsstater, 
uanset om det drejer sig om alvorlige forhold eller ej. Der er overhovedet ingen forskel på de 
to situationer – det er de samme regler, der ville finde anvendelse, og som jeg ville tage i 
anvendelse. 

Varetagelse af opgaver

14. Hvad er efter Deres opfattelse de vigtigste kendetegn ved en forsvarlig økonomisk 
forvaltningskultur i en offentlig tjeneste? Hvordan kan Revisionsretten være med til at 
styrke den?

En sund økonomisk forvaltningskultur i den offentlige sektor er efter min mening af 
afgørende betydning for at sikre denne sektors funktionsevne og troværdighed og i 
særdeleshed for at sikre, at de offentlige myndigheder kan eksistere og varetage deres opgaver 
med borgernes og skatteborgernes opbakning. 

Det er imidlertid vigtigt at indplacere den økonomiske forvaltningskultur inden for rammerne 
af hele det offentlige system. Kvaliteten af den offentlige økonomiske forvaltning er betinget 
af andre vigtige komponenter i det offentlige forvaltningssystem. Den økonomiske 
forvaltningskultur er i sig selv en komponent i dette system. Det offentlige forvaltningssystem 
omfatter den generelle ramme for samfundsforvaltning, i særdeleshed en effektiv 
gennemførelse af samordningsfunktioner mellem ministerier, samt spredning af vigtig 
information blandt offentlige aktører. Det omfatter også rekrutterings- og 
uddannelsesordningen for offentligt ansatte, deres ansættelsesvilkår, forvaltningen af deres 
individuelle karriereforløb og derudover naturligvis deres personlige etik og deres beskyttelse 
mod mulige tilfælde af magtmisbrug.

Med andre ord kan de "sunde principper" for den økonomiske forvaltningskultur kun fuldt ud 
fungere og gennemføres, hvis der allerede findes et solidt fundament for offentlig 
samfundsforvaltning.

Hvad angår de egentlige økonomiske spørgsmål er der efter min mening ingen 
grundlæggende forskel på de principper, der gælder for en forsvarlig "privat" forvaltning og 
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en forsvarlig "offentlig" forvaltning, med formentlig én enkelt undtagelse – i de "offentlige" 
systemer indtager principperne om legalitet og gennemsigtighed i forvaltningen med rette en 
fremtrædende stilling. Det er mit standpunkt, at den offentlige forvaltning må være baseret på 
en konsekvent overholdelse af legalitetsprincippet, og det er der en særdeles god grund til: En 
aktør, der har det centrale ansvar for at definere, gennemføre og kontrollere retsregler, skal 
selv være eksemplarisk på dette punkt i sin daglige forvaltning. I modsat fald bliver borgernes 
og skatteborgernes tillid til de offentlige institutioners funktionsevne og legitimitet 
undergravet. Ved siden af dette krav om respekt for retsreglerne gælder der et særskilt krav 
om moralsk integritet for offentligt ansatte, uanset på hvilket niveau i hierarkiet de arbejder, 
og uanset hvilket arbejde de udfører.

Som et sidestykke til disse krav – eller rettere som en konsekvens heraf – gælder der et 
princip om gennemsigtighed i den offentlige forvaltning. Borgerne, skatteborgerne og de 
folkevalgte skal på ethvert tidspunkt kunne følge med i, hvordan de offentlige midler bliver 
opkrævet og brugt. Her vil jeg gerne citere artikel 15 i erklæringen om menneske- og 
borgerrettigheder fra 1789, der så at sige er blevet et andet motto for Frankrigs overordnede 
revisionsorgan: 

"Samfundet har ret til at kræve enhver embedsmand til regnskab for hans embedsførelse."

I over to århundreder har denne sentens perfekt tilkendegivet, hvad man forstår ved 
gennemsigtighed i den offentlige forvaltning, og hvordan der foreligger en forpligtelse til at 
stå til regnskab (accountability). Denne sentens kan samtlige overordnede revisionsorganer 
henvise til, fordi det netop er deres centrale opgave at sikre, at forpligtelsen til at stå til 
regnskab bliver opfyldt i praksis.

Ud over disse helt grundlæggende principper, der er kendetegnende for den offentlige sektor, 
kan der henvises til andre og mere "hverdagsagtige" eller almengyldige principper eller regler, 
som bør ligge til grund for en sund økonomisk forvaltningskultur i den offentlige sektor.

Naturligvis vil jeg her fremhæve principperne om sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet, som må være retningsgivende for en god forvaltning.

I praksis fungerer dette kun, hvis forvaltningen arbejder i en kontekst, som omfatter:

– en klar og relevant definition af de målsætninger, der skal nås og evalueres

– passende administrativ kapacitet til at realisere disse målsætninger (og reel mulighed 
for at gennemføre dem på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket ikke altid er en 
given sag i meget centraliserede systemer)

– en enkelt og robust intern kontrolramme med en klart defineret og formidlet 
ansvarsfordeling, hierarkiske eller funktionelle kommunikationskanaler, som er 
relevante og synlige for hele det berørte personale

– instrumenter, procedurer og organer, der gør det muligt at have rimelig sikkerhed for, 
at disse forskellige komponenter er på plads og kan fungere effektivt: en relevant 
kontoplan, udtømmende finansiel information (budget, regnskaber og noter), som er 
tydelig og anvendelig for forvaltningen, solide og klart definerede interne procedurer, 
en passende og ansvarlig styringsstruktur, professionelle og uafhængige systemer til 
intern og ekstern revision.
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15. I henhold til traktaten skal Revisionsretten bistå Parlamentet med udøvelsen af dets 
kontrolbeføjelser i forbindelse med gennemførelsen af budgettet. Hvordan vil De 
forbedre samarbejdet mellem Revisionsretten og Europa-Parlamentet yderligere 
(navnlig dets Budgetkontroludvalg) med henblik på både at styrke det offentlige tilsyn 
med brugen af penge og sikre mest valuta for pengene?

Jeg kan ikke give en præcis og motiveret besvarelse af dette spørgsmål, før jeg har gjort 
personlige erfaringer med dette samarbejde og haft lejlighed til at indkredse eventuelle 
muligheder for forbedringer.

Jeg bemærker imidlertid, at forbindelserne mellem Revisionsretten og Parlamentet er 
defineret på en temmelig kortfattet, men klar måde i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, navnlig artikel 287, hvori det hedder, at Revisionsretten bistår Europa-
Parlamentet og Rådet i forbindelse med revisionen af og gennemførelsen af EU-budgettet. Jeg 
tager vist ikke fejl, når jeg siger, at det er Parlamentet og først og fremmest dets 
Budgetkontroludvalg, der mest aktivt har udnyttet denne bestemmelse, og at Revisionsretten 
altid har set det som sin opgave bedst muligt at besvare de spørgsmål, som den har modtaget i 
denne forbindelse.

Dog er det sikkert muligt at interagere og kommunikere på et højere niveau.

Frankrigs overordnede revisionsorgan har selv gjort sådanne erfaringer i en situation, der 
langtfra kunne sidestilles med situationen mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske 
Revisionsret: Der blev gradvist indført procedurer, ligesom der blev etableret flere og flere 
kontakter af enhver art, og der blev identificeret gensidige interesser og etableret et lovende 
samarbejde, som imidlertid stadig kan forbedres.

Jeg kunne forestille mig – men det må fremtiden vise – at et forbedret samarbejde bl.a. kunne 
omfatte følgende konkrete aspekter:

– punktlighed ved udførelsen af arbejdsopgaver og fremlæggelse af resultater på et 
tidspunkt, som giver Parlamentet bedre muligheder for at udnytte dem

– udvælgelse af temaer, som vækker Parlamentets interesse

– størst mulig klarhed og læselighed i beretninger og rapporter og fremsættelse af 
praktiske og præcise anbefalinger

– opretholdelse og videreudvikling af løbende samarbejdsrelationer, som åbner op for 
større gensidig forståelse af hver enkelt institutions ønsker og begrænsninger.

16. Hvilken merværdi mener De, at forvaltningsrevisioner tilfører, og hvordan bør 
resultaterne heraf indarbejdes i forvaltningsprocedurerne?

Hvis forvaltningsrevisioner skal tilføre en merværdi, er det vigtigt først at sikre sig, at de 
grundlæggende finansielle data er udtømmende og korrekte, hvilket forudsætter, at der er 
gennemført finansiel revision og revision af den formelle rigtighed på tilfredsstillende 
professionel vis. 

Det er imidlertid indlysende, at merværdien af forvaltningsrevisioner er betragtelig i forhold 
til samtlige læsere og brugere af det arbejde, der udføres af et overordnet revisionsorgan.
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 Det gælder først og fremmest for borgere/skatteborgere, som hermed får mulighed for 
at få indsigt i og bedømme resultaterne af den offentlige, politiske og administrative 
virksomhed. Resultaterne af en forvaltningsrevision bidrager på denne måde effektivt 
til at stimulere den offentlige debat og tilføre denne debat objektive elementer.

 Det gælder naturligvis for de parlamentariske organer, eksempelvis Europa-
Parlamentet, der via forvaltningsrevisioner ikke blot får adgang til objektive 
bedømmelseskriterier med hensyn til resultaterne af de politikker, programmer og 
foranstaltninger, som Parlamentet har godkendt eller er blevet bedt om at godkende, 
og dermed kan drøfte disse forhold på et veldokumenteret grundlag, men også får 
mulighed for at kræve, at de politisk eller administrativt ansvarlige for disse politikker, 
programmer og foranstaltninger bliver draget til ansvar for, hvordan de har udført 
deres opgaver. De parlamentariske organer råder således over et værktøj, som kan 
bruges til om nødvendigt at påvirke hele denne virksomhed.

 Endelig gælder det for de udøvende myndigheder selv, fordi de hermed får adgang til 
analyser, som de ofte ikke selv kan foretage grundet tidnød og ressourcemangel og 
måske en idéforladt tilgang, og som de under alle omstændigheder risikerer at foretage 
på en ikke-uafhængig og subjektiv måde. Resultaterne af forvaltningsrevisioner, som 
godkendes og anvendes af de offentlige beslutningstagere i god tro, skal bidrage til at 
forbedre den offentlige politik både hvad angår relevans og gennemførelse. Disse 
resultater kan også tjene til at fremhæve god praksis, som det naturligvis er 
hensigtsmæssigt at udbrede til samtlige berørte offentlige forvaltninger. Således 
bidrager de i væsentlig grad til at forbedre den offentlige forvaltning, hvilket bør være 
en prioriteret og permanent målsætning for samtlige overordnede revisionsorganer.

Det er indlysende, at udnyttelsen af konklusioner og anbefalinger fra forvaltningsrevisioner 
dybest set afhænger af, om disse revisioner i sig selv er relevante, om de er baseret på en 
forsvarlig metodik, og om de har et klart og utvetydigt indhold. Dette kan kun opnås med en 
professionel og objektiv tilgang, som ikke har til formål at rette formelle eller uvæsentlige 
fejl, men at bidrage til at forbedre den organisatoriske effektivitet og effektiviteten i den 
offentlige sektor som helhed. Det er min klare opfattelse, at det er vigtigt at fastslå og kritisere 
uregelmæssigheder og eventuelt træffe forholdsregler over for de ansvarlige, men samtidig 
gælder det om ikke at spilde kostbare ressourcer på forholdsregler, der ikke tjener noget 
nyttigt formål.

17. Hvordan kan samarbejdet mellem Revisionsretten, de nationale revisionsorganer og 
Europa-Parlamentet (Budgetkontroludvalget) om revisionen af EU's budget forbedres?

Der hersker allerede et nært forhold mellem Den Europæiske Revisionsret og de nationale 
overordnede revisionsorganer. Dette forhold er omhandlet og defineret i artikel 287 i TEUF. 
Samarbejdet foregår først og fremmest inden for rammerne af den kontaktkomité, der samler 
alle de berørte institutioner. Kontaktkomitéen har stået sin prøve og har i mange tilfælde taget 
initiativ til forskellige former for praktisk samarbejde, der har været til gavn for samtlige 
deltagere, navnlig i arbejdsgrupper om emner af fælles interesse. Der kan iværksættes 
supplerende former for samarbejde som f.eks. parallelle eller fælles revisioner om spørgsmål 
af fælles interesse, f.eks. forvaltning af EU-midler på nationalt plan eller et 
grænseoverskridende investeringsprojekt, som delvis finansieres af Den Europæiske Union. 

De daglige forbindelser bør også videreudvikles, navnlig for at parterne kan få et bedre 
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kendskab til hinanden i organisatorisk og metodisk henseende. Her tænker jeg især på at 
udvikle mulighederne for at udstationere revisorer fra en institution ved en anden institution. 
Hos Frankrigs overordnede revisionsorgan modtager vi således kolleger fra Den Europæiske 
Revisionsret i et tidsrum af mindst to år og i praksis hyppigt i længere tid. Det er en erfaring, 
som begge parter samstemmende anser for yderst positiv.

Et andet meget praktisk eksempel på de indbyrdes forbindelser er forelæggelsen af vores 
fælles arbejde. Jeg har faktisk selv gjort erfaringer på dette område, eftersom jeg stod i 
spidsen for det team, der stod for arbejdet med højhastighedstog og besøgte Den Europæiske 
Revisionsret for at præsentere resultater og metodik. Det er mit indtryk, at denne præsentation 
vakte stor interesse og bidrog til, at Den Europæiske Revisionsret iværksatte en grundigere 
analyse af højhastighedsnettet i Den Europæiske Union.

Når det gælder Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter, er det naturligvis op til dem 
selv at definere mulighederne for et tættere samarbejde. De overordnede revisionsorganer kan 
utvivlsomt bidrage til at udbygge samarbejdet, bl.a. ved parallelt at henlede de 
parlamentariske samarbejdspartneres opmærksomhed på visse emner af gensidig interesse, 
eksempelvis effektiviteten af de systemer, der bruges til at forvalte og kontrollere tildelingen 
af EU-midler.

18. Hvordan vil De yderligere forbedre Revisionsrettens rapportering med henblik på at 
give Europa-Parlamentet alle nødvendige oplysninger om nøjagtigheden af de data, som 
medlemsstaterne fremsender til Kommissionen?

Revisionsretten har ikke mulighed for direkte at anmode medlemsstaterne om at forbedre 
rigtigheden af de oplysninger, der fremsendes til Kommissionen. Til gengæld skal 
Revisionsretten som led i de normale kontroller ved en revision sikre sig, at Kommissionen 
faktisk har adgang til relevante, præcise og fuldstændige oplysninger fra medlemsstaterne. 
Endvidere har Revisionsretten beføjelse til at henstille, at Kommissionen træffer en given 
foranstaltning over for medlemsstaterne for at sikre, at de fremsendte oplysninger er mere 
troværdige (f.eks. ved at indhente attestering eller certificering fra tredjemand, ved at foretage 
revisioner, ved at yde teknisk bistand til stater, der har behov for det, men også ved at 
forenkle arten og antallet af oplysninger, der skal forelægges osv.).

Andre spørgsmål

19. Vil De trække Deres kandidatur tilbage, hvis Parlamentet afgiver en negativ udtalelse 
om Deres udnævnelse til medlem af Revisionsretten?

Forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Revisionsret er baseret på de 
relevante bestemmelser i traktaterne og andre EU-retskilder. Der kan imidlertid kun være tale 
om velfungerende forbindelser, hvis forholdet ligeledes er baseret på tillid og respekt. Hvis 
Parlamentet afgiver negativ udtalelse om min udnævnelse til medlem af Revisionsretten, er 
det indlysende, at dette tillidsforhold vil blive undergravet fra første færd, og at jeg ikke vil 
kunne udføre mine hverv forsvarligt. Under disse omstændigheder vil jeg være nødsaget til at 
trække mit kandidatur tilbage.
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