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EU:s revisorer begär ett tydligt och formellt revisionsmandat för 
Europeiska valutafonden 

Europeiska revisionsrättens ställning som extern revisor för den föreslagna europeiska valutafonden (EMF) 
bör anges tydligare, enligt ett yttrande som revisorerna offentliggör i dag. De föreslår också att 
Europarlamentet ska beakta revisorernas arbete när det utövar tillsyn över fonden. 

Europeiska kommissionen har föreslagit att EMF ska ersätta den befintliga europeiska stabilitetsmekanismen 
(ESM), som ger finansiellt stöd till länder i euroområdet med allvarliga finansieringsproblem. Eftersom ESM 
kapitaliseras genom ett avtal mellan medlemsländerna ingår den inte i EU:s budget.   

I yttrandet välkomnar revisorerna kommissionens förslag men betonar att det bör innefatta en robust ram för 
ansvarsskyldighet, där den parlamentariska tillsynen över den nya fonden grundas på ett 
externrevisionsuttalande från revisionsrätten. För att förstärka ansvarsskyldigheten och den offentliga 
granskningen efterlyser revisorerna ett tydligt och formellt förfarande för hur granskningsrapporter ska 
behandlas i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. För närvarande föreslår kommissionen att 
revisionsrätten, privata revisorer och fondens egen revisionsnämnd ska granska EMF med avseende på finansiell 
korrekthet, regelefterlevnad, resultat och riskhantering.  

”Vi välkomnar syftet med kommissionens förslag, det vill säga att föra in ESM inom EU:s rättsliga ram”, sade 
Alex Brenninkmeijer, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för yttrandet. ”Flera olika 
revisionsmandat bör i allmänhet undvikas för att minska risken för motstridiga uttalanden, dubbelarbete eller 
överlappningar.” 

För att undvika kostsamt dubbelarbete, säger revisorerna, bör deras roll som oberoende extern revisor för EMF 
anges uttryckligen i lagstiftningen, och det bör även klargöras att privata revisionsföretags arbete och andra 
bidrag på revisionsområdet skulle komplettera revisorernas funktion. Om denna klarhet inte skapas kan det leda 
till slutsatsen att utnämning av andra revisorer innebär att revisionsrätten fråntas sitt mandat att utföra extern 
revision.  

Revisorerna identifierar även ett antal viktiga utmaningar när det gäller ramen för revision och ansvarsskyldighet 
för den befintliga ESM. Mandatperioderna för medlemmarna av ESM:s revisionsnämnd är för korta, säger de, 
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och nämndens rapportering av granskningsresultat är mycket begränsad. Dessutom förekommer 
effektivitetsrevision och utvärdering av Europeiska stabilitetsmekanismen i mycket begränsad omfattning. 

Meddelande till redaktörer 

EU:s ledare har gett politiska direktiv om den föreslagna reformen och angett att den ska genomföras i två steg. 
Före utgången av 2018 kommer de viktigaste delarna i en förstärkt europeisk stabilitetsmekanism (ESM) att 
definieras, bland annat eventuellt ytterligare åtgärder för att stärka dess roll och styrning. I detta steg kommer 
kommissionens förslag att behandlas samtidigt som ESM:s mellanstatliga karaktär bibehålls. På längre sikt skulle 
ESM-medlemsländerna och EU kunna överväga att integrera ESM fullt ut i EU:s rättsliga ram. 

Europeiska revisionsrätten bidrar till att förbättra den finansiella styrningen av EU genom att offentliggöra 
yttranden över förslag till ny eller ändrad lagstiftning med finansiella effekter. Yttrandena används av de 
lagstiftande myndigheterna – Europaparlamentet och rådet – i deras arbete. 

Revisionsrättens yttrande nr 2/2018 över arrangemang för ansvarsskyldighet och revision för den föreslagna 
europeiska valutafonden (EMF) finns för närvarande på engelska och inom kort på övriga språk på 
revisionsrättens webbplats eca.europa.eu. 
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