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INLEDNING 

1. Europeiska bankmyndigheten (nedan kallad myndigheten) ligger i London 

och inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

nr 1093/20101. Myndighetens uppgift är att bidra till upprättandet av 

gemensamma standarder och metoder av hög kvalitet för reglering och tillsyn, 

att bidra till en konsekvent tillämpning av rättsligt bindande unionsakter, att 

stimulera och underlätta delegering av uppgifter och ansvar till olika behöriga 

myndigheter, att övervaka och bedöma marknadens utveckling inom sitt 

behörighetsområde och att främja skyddet av insättare och investerare2

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN 

.  

2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en 

direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i 

myndighetens system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras (vid 

behov) med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av 

uttalanden från ledningen.  

REVISIONSFÖRKLARING 

3. Revisionsrätten har i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt granskat 

a) myndighetens årsredovisning, som består av räkenskaperna3 och 

rapporterna om budgetgenomförandet4

                                            
1 EUT L 331, 15.12.2010, s. 12. 

 för det budgetår som slutade den 

31 december 2013, 

2 I bilaga II sammanfattas myndighetens behörighet och verksamhet i 
informationssyfte.  

3 I årsredovisningen ingår balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 
sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av 
de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 
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b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 

räkenskaperna. 

Ledningens ansvar 

4. Ledningen har ansvaret för att upprätta en årsredovisning för myndigheten 

som ger en rättvisande bild och för att de underliggande transaktionerna är 

lagliga och korrekta5

a) I ledningens ansvar för myndighetens årsredovisning ingår att utforma, 

införa och upprätthålla de system för internkontroll som krävs för 

upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som inte 

innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller fel, välja och tillämpa ändamålsenliga redovisningsprinciper utifrån de 

redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare

. 

6

b) Ledningens ansvar när det gäller de underliggande transaktionernas 

laglighet och korrekthet och efterlevnaden av principen om sund ekonomisk 

 och 

göra uppskattningar i redovisningen som är rimliga med hänsyn till 

omständigheterna. Direktören godkänner myndighetens årsredovisning 

efter det att räkenskapsföraren har upprättat den på grundval av all 

tillgänglig information tillsammans med en not till årsredovisningen där han 

eller hon bland annat förklarar att han eller hon har uppnått rimlig säkerhet 

om att den ger en i alla väsentliga avseenden sann och rättvisande bild av 

myndighetens finansiella ställning. 

                                                                                                                               
4 Här ingår sammanställningen av resultatet av budgetgenomförandet med bilaga. 

5  Artiklarna 39 och 50 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 
(EUT L 328, 7.12.2013, s. 42). 

6 De redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare bygger 
på de internationella redovisningsstandarderna för den offentliga sektorn (Ipsas) 
som ges ut av Internationella revisorsförbundet IFAC eller, när så är lämpligt, på 
de internationella redovisningsstandarderna International Accounting Standards 
(IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS) som ges ut av 
International Accounting Standards Board (IASB). 
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förvaltning består i att utforma, införa och upprätthålla ett ändamålsenligt 

och effektivt system för internkontroll som innefattar en tillfredsställande 

övervakning och lämpliga åtgärder för att förebygga oriktigheter och 

oegentligheter och, vid behov, rättsliga förfaranden för att kräva tillbaka 

belopp som betalats ut eller använts felaktigt.  

Revisorns ansvar 

5. Revisionsrätten ska utifrån revisionen avge en förklaring till 

Europaparlamentet och rådet7

6. Revisionen innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar 

revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om 

lagligheten och korrektheten i de underliggande transaktionerna. Revisorn 

väljer vilka åtgärder som ska vidtas, bland annat genom att bedöma riskerna 

för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de 

underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte uppfyller kraven i 

Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller 

fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av internkontrollen som 

krävs för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och de 

system för övervakning och kontroll som ska garantera de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet och utformar granskningsåtgärder 

 om årsredovisningens tillförlitlighet och de 

underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Revisionsrätten utför 

sin revision i enlighet med IFAC:s internationella revisionsstandarder 

(International Standards on Auditing, ISA) och etiska riktlinjer och Intosais 

internationella standarder för högre revisionsorgan (Issai). Enligt dessa 

standarder ska revisionsrätten planera och utföra revisionen så att rimlig 

säkerhet uppnås om huruvida myndighetens årsredovisning innehåller 

väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är 

lagliga och korrekta. 

                                            
7 Artikel 107 i förordning (EU) nr 1271/2013. 
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som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna. Revisionen 

inbegriper också en utvärdering av redovisningsprincipernas ändamålsenlighet, 

rimligheten i uppskattningarna i redovisningen och den övergripande 

presentationen i räkenskaperna. 

7. Revisionsrätten anser att den har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga 

revisionsbevis till stöd för sin revisionsförklaring.  

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

8. Revisionsrätten anser att myndighetens årsredovisning i alla väsentliga 

avseenden ger en rättvisande bild av myndighetens finansiella ställning per den 

31 december 2013 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det 

budgetår som slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i 

myndighetens budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av 

kommissionens räkenskapsförare. 

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

9. Revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger till grund för 

årsredovisningen för det budgetår som slutade den 31 december 2013 i alla 

väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.  

 

10. Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN 

11. Under 2013 var andelen gjorda åtaganden 90 % jämfört med 89 % 2012, 

och den låg mellan 87 % under avdelning I (personalutgifter), 98 % under 

avdelning II (administrativa utgifter) och 92 % under avdelning III (driftsutgifter). 

Åtagandegraden under avdelning I påverkades negativt av domstolens beslut 

mot indexering av personalens löner för perioden 1 juli 2011 till 30 juni 2013 

(1,8 miljoner euro).  
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12. Även om andelen överföringar minskade betydligt till 3 876 564 euro (17 %) 

jämfört med 6 547 808 euro (36 %) förra året var andelen överföringar av 

gjorda åtaganden fortfarande relativt stor under avdelning II – 1 974 511 euro 

(35 %) och under avdelning III – 1 651 203 euro (36 %). Överföringarna beror 

främst på den planerade upphandlingen av it-infrastruktur och it-tjänster för 

vilka kontrakt ingicks som planerat i december 2013 och de tillhörande 

tjänsterna kommer att levereras under 2014. 

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER 

13. En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion 

på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilaga I

 

. 

 

 

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten 

Milan Martin CVIKL som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 

1 juli 2014. 

   För revisionsrätten 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

 Ordförande 
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Uppföljning av tidigare års kommentarer 

BILAGA I 

År Revisionsrättens kommentar Genomförande av korrigerande åtgärder 

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.) 

2011 
Den låga budgetgenomförandegraden tyder på 
svårigheter med planeringen och verkställandet av 
budgeten. 

Har genomförts 

2011 

Myndighetens budget för budgetåret 2011 uppgick till 
12,7 miljoner euro. I enlighet med 
inrättandeförordningen1 finansierades 60 % av 
budgeten för 2011 med bidrag från medlemsstaterna 
och Efta-länderna och 40 % genom EU:s budget. Vid 
utgången av 2011 hade myndigheten ett positivt 
budgetutfall på 3,6 miljoner euro. I enlighet med 
artiklarna 15.4 och 16.1 i myndighetens 
budgetförordning bokfördes hela beloppet i 
räkenskaperna som en skuld till Europeiska 
kommissionen.  

Har genomförts 

 

2011 

Myndigheten behöver förbättra insynen i 
rekryteringsförfarandena: myndigheten hade inte 
viktat urvalskriterierna och fastställt de minimikrav 
som de sökande måste uppfylla för att kallas till 
intervjuer eller för att tas upp på förteckningen över 
lämpliga sökande innan den gick igenom 
ansökningarna.  

Har genomförts 
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År Revisionsrättens kommentar Genomförande av korrigerande åtgärder 

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.) 

2012 

För att täcka högre skolutgifter ger myndigheten ett 
utbildningsbidrag utöver tjänsteföreskrifternas 
utbildningstillägg till anställda med barn i primär- eller 
sekundärskola2. Utbildningsbidragen uppgick 2012 till 
totalt cirka 76 000 euro. De omfattas inte av 
tjänsteföreskrifterna och är därför oriktiga. 

 

 
Pågår3 

 

2012 

I enlighet med myndighetens it-strategi, som 
upprättades av den organisation som föregick 
myndigheten4, har myndighetens centrala it-system 
lagts ut på entreprenad till en it-leverantör5 till 
december 2013. Detta leder till risker kopplade till 
myndighetens begränsade kontroll av och tillsyn över 
sina it-system. 

Har genomförts 
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År Revisionsrättens kommentar Genomförande av korrigerande åtgärder 

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.) 

2012 

Sammantaget hade det gjorts åtaganden för 89 % av 
anslagen, med 84 % under avdelning I 
(personalutgifter), 86 % under avdelning II 
(administrativa utgifter) och 100 % under avdelning III 
(driftsutgifter)6. Andelen gjorda åtaganden som fördes 
över till följande budgetår var hög under avdelning II 
(45 %), främst till följd av orsaker som myndigheten 
inte kontrollerade, som att man inte lyckades finna 
nya lokaler och att genomförandet av några it-projekt, 
för vilka det var svårt att få nödvändig information av 
den organisation som föregick myndigheten, var 
försenade. Under avdelning III var andelen gjorda 
åtaganden som fördes över hög (85 %), främst för att 
två it-upphandlingar var komplexa och drog ut på 
tiden men ändå genomfördes som planerat, att 
införandet och genomförandet av tre andra it-projekt 
försenades och att leverantörerna var sena med att 
fakturera vissa it-tjänster. 

e.t. 

2012 

Revisionsrätten konstaterade att de granskade 
rekryteringsförfarandena hade följande brister i fråga 
om insyn och lika behandling: de sökande fick en 
samlad poäng i stället för en poäng för varje 
urvalskriterium och det saknades bevis för att 
frågorna till intervjuer och prov hade fastställts före 
provdatumet. 

Har genomförts 
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1 Artikel 62.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010. 

2 I artikel 3 i bilaga VII anges att bidraget ska vara dubbelt så stort som grundtillägget på 252,81 euro = 505,62 euro. 

3 För tre av de nio aktuella skolorna hade ännu inga kontrakt ingåtts 2013. 

4 Europeiska banktillsynskommittén. 

5 Banque de France. 

6 Efter en analys av behoven för resten av året ändrades budgeten och anslagen sänktes med 8,9 % i september 2012.  
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BILAGA II 

Europeiska bankmyndigheten (London) 

Behörighet och verksamhet 

Unionens 
behörighetsområden 
enligt fördraget  

(Artiklarna 26 och 114 i 
EUF-fördraget)  

Artikel 26 

"1. Unionen ska besluta om åtgärder i syfte att upprätta den inre marknaden eller 
säkerställa dess funktion i enlighet med tillämpliga bestämmelser i fördragen.  

2. Den inre marknaden ska omfatta ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för 
varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i 
fördragen.  

3. Rådet ska genom beslut på förslag från kommissionen fastställa de riktlinjer och villkor 
som är nödvändiga för att säkerställa väl avvägda framsteg inom alla berörda sektorer." 

Artikel 114 

"1. Om inte annat föreskrivs i fördragen ska följande bestämmelser tillämpas för att nå de 
mål som anges i artikel 26. Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, besluta 
om åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i 
medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera." 

Myndighetens 
behörighet 

(Europaparlamentets 
och rådets förordning 
(EU) nr 1093/2010) 

(Europaparlamentets 
och rådets förordning 
(EU) nr 1022/2013 om 
ändring av förordning 
(EU) nr 1093/2010) 

 

 

Mål 

a) Förbättra den inre marknadens funktion, särskilt genom reglering och tillsyn på en 
sund, verkningsfull och enhetlig nivå. 

b) Säkerställa finansmarknadernas integritet, transparens, effektivitet och korrekta 
funktion. 

c) Stärka den internationella samordningen av tillsynen. 

d) Förebygga tillsynsarbitrage och främja likvärdiga konkurrensvillkor. 

e) Säkerställa att tagandet av kreditrisker och andra risker regleras och övervakas på 
lämpligt sätt. 

f) Stärka konsumentskyddet. 

Uppgifter 

a) Bidra till upprättandet av gemensamma standarder och metoder av hög kvalitet för 
reglering och tillsyn. 

b) Utarbeta och hålla uppdaterad en europeisk tillsynshandbok om tillsyn över 
finansiella institut i unionen i sin helhet.  

c) Bidra till en konsekvent tillämpning av rättsligt bindande unionsakter. 

d) Underlätta delegering av uppgifter och ansvar till olika behöriga myndigheter. 

e) Samarbeta nära med ESRB1. 

f) Organisera och genomföra inbördes utvärderingar av behöriga myndigheter. 

g) Övervaka och bedöma marknadens utveckling inom sitt behörighetsområde. 

h) Genomföra ekonomiska analyser av marknaden för att ge vägledning till utförandet 
av myndighetens arbetsuppgifter. 

i) Främja skyddet av insättare och investerare. 

j) Verka för enhetligt och konsekvent fungerande tillsynskollegier, övervakning, 
bedömning och mätning av systemrisker och till utveckling och samordning av 
planer för återhämtning, rekonstruktion och avveckling, sörja för en hög skyddsnivå 
för insättare och investerare i hela unionen och utveckla metoder för rekonstruktion 
och avveckling av fallerande finansiella institut samt en bedömning av behovet av 
lämpliga finansieringsinstrument.  

k) Fullgöra varje annan specifik uppgift som anges i denna förordning eller i andra 
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lagstiftningsakter.  

l) Offentliggöra och regelbundet uppdatera information som rör dess 
verksamhetsområde på den egna webbplatsen.  

Organisation Tillsynsstyrelsen 

Sammansättning: ordföranden, en företrädare för varje medlemsstat (ordföranden för den 
nationella tillsynsmyndigheten2), kommissionen, ECB3, ESRB, Eiopa4 och Esma5. 

Förvaltningsstyrelsen 

Sammansättning: ordföranden och sex andra ledamöter av tillsynsstyrelsen.  

Ordförande 

Utses av tillsynsstyrelsen. 

Verkställande direktör 

Utses av tillsynsstyrelsen. 

Överklagandenämnden 

Gemensamt organ för de tre europeiska tillsynsmyndigheterna. 

Extern revision 

Europeiska revisionsrätten. 

Myndighet som beviljar ansvarsfrihet 

Europaparlamentet. 

Medel till 
myndighetens 
förfogande 2013 
(2012) 
 

Budget för 2013:  

26,0 (20,7) miljoner euro 

Varav: 

bidrag från unionen: 10,4 (8,3) miljoner euro  
bidrag från medlemsstaterna: 15,2 (12,1) miljoner euro  
bidrag från observatörer: 0,4 (0,3) miljoner euro  

Personalstyrka den 31 december 2013 

93 tillfälligt anställda (68) - varav anställningserbjudanden som hade skickats och 
godtagits av 7 tillfälligt anställda före den 31 december 2013. 

14 kontraktsanställda (12)  

17 utstationerade nationella experter (14)  

Produkter och 
tjänster 2013 

 56 offentliga samråd hölls (främst om förslag till tekniska standarder för tillsyn och 
genomförande som utarbetats enligt det fjärde 
kapitalkravsdirektivet/kapitalkravsförordningen), 34 offentliga utfrågningar 
organiserades.  

 36 förslag till tekniska standarder för tillsyn och 21 förslag till tekniska standarder för 
genomförande överlämnades till Europeiska kommissionen för slutligt antagande 
(de utarbetades framförallt enligt i) den rättsliga ramen för det fjärde 
kapitalkravsdirektivet/kapitalkravsförordningen och gäller bankers egna medel, 
kreditrisk, marknadsrisk, likviditet och ersättningar och ii) den rättsliga ramen för 
krisåterhämtning och krislösning).  

 Två riktlinjer gavs ut (om kapitalåtgärder för utlåning i utländsk valuta och om 
likviditetsrapportering av privatkunders insättningar som är föremål för olika 
utflöden) och fyra rekommendationer till behöriga nationella myndigheter (om 
bankers deltagande i Euribor, om utarbetandet av planer för återhämtning, om 
bevarande av kärnprimärkapital under övergången till det fjärde 
kapitalkravsdirektivet/kapitalkravsförordningen och om kvalitetskontroll av bankers 
tillgångar). 

 Sex yttranden överlämnades till kommissionen, Europaparlamentet och rådet, ett 
tekniskt råd till Europeiska kommissionen, fyra kommentarer om redovisningsfrågor 
till IASB och två kommentarer om revision till IAASB. 

 En sakkunnigbedömning om behöriga nationella myndigheters genomförande av 
riktlinjerna för stresstester slutfördes. 
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 Ett verktyg för frågor och svar om det enhetliga regelverket togs fram och lades upp 
på myndighetens webbplats för institutioner, övervakare och andra parter.  

 Ett stort antal tematiska rapporter inom olika områden av myndighetens expertis 
publicerades (t.ex. om banksektorn och sektorsövergripande riskanalysrapporter, 
om enhetlighet i bankers riskvägda tillgångar, om konsumenttrender, om resultatet 
av övervakningen av Basel II, med en slutrapport från bankintressentgruppen, om 
bankers likviditet, om effekterna av likviditetstäckningskvoten, om uppgifter om 
högavlönade anställda vid bankerna i EU, om jämförbara tillsynsregler och 
tillsynspraxis, om procyklikalitet i bankers kapitalbehov och om jämförbarhet mellan 
riskvägda tillgångar m.m.). 

 Riskanalyser, bedömning och övervakning av centrala risker i EU:s banksektor, 
bland annat analys av enhetlighet i resultat av riskvägda tillgångar, hållbarheten i 
bankers affärsmodeller och kvalitetskontroll av bankers tillgångar. 

 Utarbetande av halvårsrapporter och sektorsövergripande riskrapporter om 
banksektorn, kvartalsvisa riskpaneler (risk dashboards), veckorapporter om likviditet 
och finansieringsvillkor för europeiska banker och om marknadsindikatorer för 
banker och regelbundna uppdateringar om risker och sårbarhet till EU:s institutioner 
och organ.  

 Omfattande arbete med sanering av bankers balansräkningar och kvalitetskontroll 
av bankers tillgångar (rekommendationer om bibehållandet av kapital och om 
kvalitetskontroll av tillgångar, tre delrapporter om enhetlighet när det gäller 
riskvägda tillgångar, fyra andra rapporter om olika aspekter av jämförbarhet mellan 
riskvägda tillgångar, identifiering av gemensamma definitioner av problemlån och 
anstånd, även som förberedelse av kvalitetskontrollen av tillgångar och den 
heltäckande bedömningen av den gemensamma tillsynsmekanismen).  

 Arbete för att öka insynen har genomförts i hela EU med information om de banker i 
EU som rekapitaliserades 2012. 

 Förberedelser inför stresstesterna 2014 av banker i EU (utarbetande av metoder, 
scenarier och centrala antaganden för stresstesterna), input - som rådgivare till 
kommissionen - till stresstesterna i några programländer. 

 Utarbetande av och stöd vid genomförandet av den gemensamma ramen för 
finansiell rapportering (Finrep) och gemensam rapportering (Corep) och taxonomin 
XBRL för övervakningsrapportering. 

 Aktivt deltagande i möten och aktiviteter som genomförs av nationella 
tillsynskollegier, och främjande och övervakning av tillsynssamarbete i kollegierna. 

 Arbete med Euribor och frågor om riktmärken utfördes tillsammans med Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten, bl.a. publicering av principer för 
fastställandet av riktmärken och uppföljning av rekommendationerna till Euribor-
EBF och nationella myndigheter.  

 Årlig bedömning av bankernas genomförande av upplysningskravet i tredje pelaren. 

 Bidrag till Baselkommitténs program om konsekventa bedömningsregler. 

 Konsumentskydd: två varningar till konsumenter utfärdades (om virtuella valutor och 
om så kallade CFD-kontrakt), en gemensam ståndpunkt tillsammans med de 
europeiska tillsynsmyndigheterna om tillsyn över produkter och styrning utfärdades, 
den gemensamma konsumentdagen 2013 anordnades tillsammans med de 
europeiska tillsynsmyndigheterna och, som redan nämnts, utfärdades tre yttranden 
över god praxis för behöriga nationella myndigheter (om hypotekslån och 
börshandlade fonder) och en rapport om konsumenttrender, ett samråd om ett 
förslag om tillförlitliga överföringstjänster (RTS) för förmedlare av hypotekslån och 
ett samråd om riktlinjer för hantering av gemensamma klagomål inleddes. 

 Input och bidrag till översynen av det europeiska systemet för finansiell tillsyn inom 
ramen för artikel 81 i inrättandeförordningen tillsammans med andra europeiska 
tillsynsmyndigheter (kvantitativa och kvalitativa uppgifter överlämnades till 
kommissionen, rapport till rådet om resultat och utmaningar för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna, deltagande i kommissionens offentliga utfrågning om 
översynen av det europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) och i utskottet för 
ekonomi och valutafrågors offentliga utfrågning, de europeiska 
tillsynsmyndighetermas yttrande över översynen av Europeiska systemrisknämnden 
(ESRB) överlämnades).  

 20 seminarier och utbildningsaktiviteter genomfördes och samordnades för personal 
från myndigheten och från nationella övervakningsmyndigheter (varav åtta 
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anordnades gemensamt med de andra europeiska tillsynsmyndigheterna). 

 Tio sammanträden i tillsynsstyrelsen (sex fysiska sammanträden och fyra 
videokonferenser), sju sammanträden i förvaltningsstyrelsen (fem fysiska 
sammanträden och två videkonferenser), sju sammanträden i 
bankintressentgruppen (två av dem tillsammans med tillsynsstyrelsen). 

 Alla tjänster i tjänsteförteckningen har tillsatts (61 urvalsförfaranden anordnades 
och 153 sökande intervjuades under 2013; inga överklaganden gjordes till 
direktören eller ombudsmannen). 

 Förvaltningen och insynen i rekryteringen förbättrades ytterligare, och 
introduktionsutbildning infördes för nyrekryterad personal. 

 Ett nytt förfarande för förvaltningen av myndighetens utbildningsbidrag (kontrakt 
med skolor) definierades och infördes. 

 Kontrakt ingicks med en ny leverantör av medicinska tjänster (gemensam 
upphandling tillsammans med Europeiska läkemedelsmyndigheten) och med en ny 
leverantör av tillfällig personal efter ett upphandlingsförfarande. 

 Allegro: arbetet med att utveckla eRecruitment inleddes, man bytte till en IBM-
plattform och Allegro anpassades till de nya tjänsteföreskrifterna. 

 421 finansiella åtaganden och 2 335 betalningsorder behandlades. 

 Förbättrade budgetövervakningsverktyg infördes och normerna för internkontroll 
förbättrades. 

 Nio upphandlingar genomfördes helt i enlighet med EU:s upphandlingsregler. 

 20 kontrakt som ursprungligen undertecknades 2012 för en period av 12 månader 
förlängdes. 

 Kostnadsberäkningsunderlagen för fyra kontrakt ändrades i enlighet med 
utvecklingen av konsumentprisindex för Storbritannien. 

 Myndigheten anslöt sig till kommissionens förfaranden för leveranser av 
kontorsmöbler, försäkringstjänster, it-tjänster, licenser för programvara och för 
Microsoft-licenser, och man deltog i två interinstitutionella upphandlingsförfaranden 
tillsammans med Europeiska läkemedelsmyndigheten för leveranser av medicinska 
tjänster och tillfällig personal (rättslig profil).  

 

1  Europeiska systemrisknämnden. 
2  Nationell tillsynsmyndighet. 
3  Europeiska centralbanken. 
4  Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten. 
5  Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. 
 
Källa: Bilagan har tillhandahållits av myndigheten. 
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MYNDIGHETENS SVAR 
 
 

Punkt 11: Vi intog en försiktig hållning i fråga om lönejusteringarna 2011/2012, vilka ledde till att 
andelen gjorda åtaganden hamnade på strax över 90 procent. Detta var en konsekvens av tidpunkten 
för och innebörden i domstolens beslut i ärendet. Budgetgenomförandet för 2014 beräknas bli 
påtagligt bättre med tanke på de pågående förbättringarna av budgetförvaltningen och den ökade 
klarheten i fråga om lönejusteringarna. 
 
Punkt 12: När det gäller den totala andelen överföringar bekräftar vi att det fortfarande finns utrymme 
för förbättring trots det faktum att andelen redan minskat avsevärt. Merparten av de överförda 
åtagandena orsakades av ett flertal it-relaterade kontrakt, vars årliga förnyelse inföll ogynnsamt i 
tiden. Myndigheten har därför för avsikt att under kalenderåret ändra sina kontrakt med berörda 
leverantörer så att tidpunkten för förnyelse infaller annorlunda, vilket kommer att minska andelen 
överföringar. 
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