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Ansvarsfrihet för 2008: revisionsrätten 

1. Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt V – revisionsrätten 

(C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 20081, 

– med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 

2008 – Volym I (C7-0176/2009)2, 

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport om internrevisioner som genomförts under 

2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet, 

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för 

budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar3, 

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med 

artikel 248 i EG-fördraget4, 

– med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget, samt 

artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget5, särskilt 

artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0097/2010). 

1. Europaparlamentet beviljar revisionsrättens generalsekreterare ansvarsfrihet för 

genomförandet av revisionsrättens budget för budgetåret 2008. 

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution 

som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, 

revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att 
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se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 



 

2. Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del 

av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens budget för 

budgetåret 2008, avsnitt V – revisionsrätten (C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 20081, 

– med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 

2008 – Volym I (C7-0176/2009)2, 

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport om internrevisioner som genomförts under 

2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet, 

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för 

budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar3, 

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med 

artikel 248 i EG-fördraget4, 

– med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget, samt 

artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget5, särskilt 

artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0097/2010). 

1. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten under 2008 hade tillgång till 

åtagandebemyndiganden som sammanlagt uppgick till 133 miljoner EUR 

(2007: 122 miljoner EUR, 2006: 114 miljoner), med en utnyttjandegrad på 90,66 procent, 

vilket är lägre än genomsnittet för de övriga institutionerna (95,67 procent). 

2. Europaparlamentet påminner om att revisionsrättens räkenskaper för budgetåret 2008 

granskades av den externa revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers (precis som under 

2007, tidigare år av KPMG), som drog följande slutsatser: 

a) När det gäller korrektheten för räkenskaperna för budgetåret 2008: ”Enligt vår 

uppfattning ger årsredovisningen en rättvisande bild av 
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Europeiska revisionsrättens finansiella ställning per den 31 december 2008 liksom 

av dess ekonomiska resultat och kassaflöden under det år som slutade vid samma 

datum, i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 

25 juni 2002, kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 

23 december 2002 med genomförandebestämmelser för denna förordning och 

Europeiska revisionsrättens redovisningsbestämmelser.”  

b) När det gäller användningen av de ekonomiska resurser som tilldelats 

revisionsrätten och de inrättade kontrollåtgärdernas lämplighet under budgetåret 

2008: ”Under vårt arbete som beskrivs i denna rapport har det inte kommit fram 

några omständigheter som grundat på ovan beskrivna kriterier i något väsentligt 

avseende tyder på att a) de resurser som tilldelats revisionsrätten inte har använts 

för avsedda ändamål [och] b) att kontrollåtgärderna inte ger nödvändiga garantier 

för att de finansiella transaktionerna följer gällande regler och förordningar.” 

3. Europaparlamentet påminner om sitt förslag om att överväga möjligheten att ge 

revisionsrätten en mer rationell struktur, och ber revisionsrätten överväga alternativa 

modeller utifrån ambitionen att minska det totala antalet ledamöter, genom att införa ett 

tak för antalet ledamöter och anta till exempel ett jämlikt roterande system för 

ledamöterna. 

4. Europaparlamentet noterar revisionsrättens insatser för att förbättra förfarandet för 

offentliggörande och presentation av årsrapporten. Parlamentet hoppas att man i 

framtiden kan komma överens om ett förfarande för denna avgörande fas i förfarandet för 

beviljande av ansvarsfrihet, med beaktande av revisionsrättens fullständiga oberoende och 

det ansvariga utskottets skyldigheter. 

5. Europaparlamentet konstaterar att det nuvarande förfarandet för offentliggörande och 

framläggning av revisionsrättens särskilda rapporter förbättrar revisionsrättens identitet 

och synlighet, men ger upphov till vissa frågor: parlamentet har full respekt för 

revisionsrättens rätt att lämna in iakttagelserna i form av särskilda rapporter när som helst, 

men anser att det nuvarande förfarandet, som inleds med att den särskilda rapporten 

presenteras offentligt och revisionsrättens presskonferens långt innan den särskilda 

rapporten läggs fram inför budgetkontrollutskottet, kanske inte fullt ut avspeglar 

revisionsrättens roll som en granskande institution som ska biträda parlamentet och rådet 

när dessa utövar sina kontrollbefogenheter ifråga om genomförandet av budgeten: 

6. Europaparlamentet välkomnar att en rapport från en sakkunnigbedömning (peer review) 

utförd av ett internationellt team (överlämnad i december 2008) nådde en övergripande 

slutsats, och att rapporten konstaterade att de flesta av rekommendationerna hade 

förutsetts inom ramen för den handlingsplan som utarbetats före rapporten. Parlamentet 

välkomnar revisionsrättens intention att inbegripa de övriga rekommendationerna i 

revisionsstrategin för 2009–2012 och dess strävan att genomföra dem under denna period. 

7. Europaparlamentet konstaterar att trots att revisionsrätten anställde 97 personer under 

2008 (48 tjänstemän, 18 tillfälligt anställda och 31 kontraktsanställda), så var det totala 

antalet lediga tjänster i slutet av 2008 (69) högre än i slutet av 2007 (56). Parlamentet tar 

hänsyn till att revisionsrätten erhöll 22 nya tjänster (853 totalt) samt till att bristen på 

lämpliga kandidater hindrade revisionsrätten från att rekrytera så mycket ny personal som 

planerat. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att rapportera om sina framsteg med att 

minska dröjsmålen i sin rekryteringsprocess. 



8. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av den gemensamma kommittén för lika 

möjligheter, framstegen på IT- och telekomområdet och den effektiva hanteringen av 

kontorsutrymmen. 

9. Europaparlamentet konstaterar att rapporten för 2008 från revisionsrättens internrevisor i 

stort sett var positiv och välkomnar i detta sammanhang det faktum att de flesta av 

rekommendationerna från internrevisorn har accepterats och integrerats i korrigerande 

handlingsplaner. Parlamentet välkomnar inrättandet av en ram för att kontrollera 

effektiviteten i de interna kontrollerna samt antagandet av centrala resultatindikatorer. 

10. Europaparlamentet välkomnar det nya integrerade systemet för förvaltning och finansiell 

kontroll (SAP) som varit i drift sedan den 1 januari 2008, och som möjliggjorde 

budgetbesparingar och effektivitetsvinster för de tre deltagande institutionerna (rådet, 

revisionsrätten och EU-domstolen), men beklagar att revisionsrätten inte införde systemet 

tidigare. 

11. Europaparlamentet välkomnar det lyckade pågående interinstitutionella samarbetet med 

Europeiska unionens domstol om utbildning. 

12. Europaparlamentet påminner om att när det gäller redovisningen av ledamöternas 

ekonomiska intressen ska revisionsrättens ledamöter, i enlighet med revisionsrättens 

uppförandekodex, lämna en redovisning över sina ekonomiska intressen till 

revisionsrättens ordförande, som förvarar dessa konfidentiellt. Dessa redovisningar 

offentliggörs inte. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att redovisningen av de 

ekonomiska intressena för samtliga ledamöter i EU:s institutioner i öppenhetens intresse 

bör finnas tillgänglig på Internet genom ett offentligt register, och uppmanar 

revisionsrätten att vidta nödvändiga åtgärder angående detta. 

13. Europaparlamentet lovordar revisionsrätten för den goda kvaliteten på den årliga 

verksamhetsrapporten och välkomnar införandet av ett kapitel med en redovisning av 

uppföljningen under året av parlamentets tidigare beslut. 

 


