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Revisionsrättens rapport

om granskningen av effektiviteten i

Europeiska centralbankens förvaltning budgetåret 2002

samt Europeiska centralbankens svar

.
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1. Revisionsrättens granskning grundar sig på artikel 27.2 i Protokoll om

stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken som

bilagts Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med

denna artikel har revisionsrätten mandat att granska "effektiviteten i ECB:s

förvaltning".

2. Ett rullande granskningsschema har valts för granskningen av ECB, vilket

innebär att olika förvaltningsområden väljs ut för granskning varje år.

3. Granskningen av budgetåret 2002 ägnades åt de befintliga systemen för

budgetinformation samt upphandling och förvaltning av externa tjänster.

4. Sammantaget konstaterades vid granskningen att de befintliga förfarandena

var tillräckliga. Vissa förbättringar kan dock göras.

5. Vad gäller befintliga budgetförfaranden och de informationssystem som hör

dit uppmuntrar revisionsrätten ECB att fortsätta konsolidera förfarandena för

budgetförvaltning och budgetövervakning i ett enda uppdaterat dokument, och att

fortsätta utveckla ett fullständigt integrerat datasystem för budgetering och

redovisning.

6. Vad gäller förvaltningen av externa tjänster fann revisionsrätten områden där

förbättringar kan göras. Områdena gäller tillgänglighet och enhetlighet i fråga om

informationen på central nivå om avtal som slutits på decentraliserad nivå, samt

rapporteringen av undantag från upphandlingsreglerna. Även dokumentationen

som styrker anlitandet av externa avtalsparter liksom förfarandena för granskning

av avtalens resultat kan förbättras.



3

BCA000154SV07-03PP-DEC158-03VO-RAS-02-BCE-TR.doc 16/01/2004

Denna rapport har antagits av revisionsrätten vid dess sammanträde i Luxemburg

den 14 och 15 januari 2004.

För revisionsrätten

Juan Manuel Fabra Vallés

Ordförande
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EUROPEISKA CENTRALBANKES SVAR

PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS RAPPORT OM EFFEKTIVITETEN I ECB:S

FÖRVALTNING FÖR BUDGETÅRET 2002

Europeiska centralbanken (ECB) välkomnar Revisionsrättens rapport för budgetåret 2002 och
uttrycker sin uppskattning av Revisionsrättens åsikt att procedurerna i stort sett är
tillfredsställande. ECB noterar förbättringsförslagen i rapporten och har redan vidtagit
åtgärder för att ta itu med dessa förslag i budget- och upphandlingsprocedurer.


