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1. Revisionsrättens granskning byggde på artikel 27.2 i protokollet om 

stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 

(ECB) som fogats till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. 

Enligt denna artikel skall revisionsrätten granska "effektiviteten i ECB:s 

förvaltning". 

2. Revisionsrätten väljer ut olika förvaltningsområden för granskning varje år.  

3. Granskningen beträffande 2003 gällde beslutsgenomförandet och 

tillförlitligheten hos de uppgifter som bearbetas i datasystemet för extern- och 

internredovisning. 

4. Förseningarna i genomförandet av projekt är fortfarande betydande. 

Revisionsrätten uppmanar ECB att fokusera på de viktigaste orsakerna till 

dessa förseningar, följderna av dem och vilka åtgärder som måste vidtas för att 

man skall förhindra att de upprepas. Ökad uppmärksamhet bör ägnas åt 

vederbörlig planering och uppföljning av personalresurserna inom detta 

område. Revisionsrätten konstaterar dock att många av förseningarna uppstod 

under en period då ECB växte snabbt.  

5. När det gäller uppgifterna som bearbetas av ECB:s datasystem för extern- 

och internredovisning bör ECB fortsätta sina insatser för att dokumentera 

förfaranden för hantering av förändringar. Detta bidrar till systemets integritet. 

6. Revisionsrätten kunde vid sin granskning konstatera att de förfaranden 

som används fungerade tillfredsställande, men att det krävs vissa förbättringar. 

ECB har redan tagit sig an flera av problemen och har vidtagit åtgärder för att 

förhindra att de upprepas. De förbättringar som ännu kan göras har meddelats i 

detalj till ECB:s ledning. 
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Denna rapport har antagits av revisionsrätten vid dess sammanträde i 

Luxemburg den 16 september 2004. 

 För revisionsrätten 

 Juan Manuel Fabra Vallés 

 Ordförande 
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EUROPEISKA CENTRALBANKENS SVAR 

PÅ REVISIONSRÄTTENS RAPPORT OM EFFEKTIVITETEN I EUROPEISKA 

CENTRALBANKENS FÖRVALTNING FÖR BUDGETÅRET 2003 

 
 
Europeiska centralbanken (ECB) välkomnar revisionsrättens rapport för budgetåret 2003 och 

uttrycker sin uppskattning över att Revisionsrätten, i stort sett, anser att fastlagda procedurer 

fungerar tillfredsställande.  

 

ECB noterar de förslag till förbättring revisionsrätten gör och har redan vidtagit åtgärder för 

att bemöta dessa förslag. Vad gäller genomförandet av projekt vill ECB påpeka att ECB 

beslutade att se över hur tjänsterna från datasystemen levereras efter implementering av den 

centrala infrastrukturen och den infrastruktur som krävdes för att framgångsrikt inleda etapp 

tre av EMU och införa euron. Denna översyn gjordes för att bedöma den befintliga 

organisationen, strukturen på och effektiviteten i ECB:s datasystems förmåga att leverera och 

ge vägledning om dess framtida inriktning. Översynen resulterade i en ny 

organisationsstruktur för ECB:s Generaldirektorat för informationssystem och ett ändrat fokus 

mot förbättrat projektkunnande och leverans av projekt. Vad gäller ECB:s datasystem för 

extern- och internredovisning vill ECB påpeka att dokumentationen av, bland annat, de 

ändrade managementprocedurerna avslutades vid mitten av 2004. 
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