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Inledning 
1.1. Europeiska revisionsrätten är extern revisor av EU:s finanser1. I den egenskapen agerar 
vi som oberoende väktare av EU-medborgarnas ekonomiska intressen och bidrar till att 
förbättra EU:s ekonomiska förvaltning. Mer information om vårt arbete finns i våra 
verksamhetsrapporter, våra översikter och våra yttranden över ny eller uppdaterad EU-
lagstiftning eller över beslut med effekter på den ekonomiska förvaltningen2. 

1.2. Inom ramen för detta uppdrag granskar vi varje år räkenskaperna, och de 
underliggande intäkterna och betalningarna, för EU:s institutioner, byråer och övriga 
unionsorgan3. 

1.3. I denna rapport presenteras resultaten av vår årliga revision av EU:s byråer och övriga 
unionsorgan (nedan gemensamt kallade byråerna) för budgetåret 2020, samt ytterligare 
granskningsresultat som berör byråer från andra uppdrag, såsom särskilda revisioner eller 
yttranden. Rapporten är strukturerad enligt följande: 

o I kapitel 1 beskrivs byråerna och våra revisioner. 

o I kapitel 2 presenteras de övergripande resultaten av våra årliga revisioner, och där 
hänvisar vi även till andra granskningsresultat och yttranden som berör byråer. 

o Kapitel 3 innehåller revisionsförklaringen för var och en av de 41 byråerna med våra 
uttalanden och iakttagelser om tillförlitligheten i byråernas räkenskaper och om 
lagligheten och korrektheten i de underliggande intäkterna och betalningarna, liksom alla 
kommentarer och iakttagelser som inte påverkar uttalandena. 

1.4. Sammantaget bekräftar vår revision av byråerna för det budgetår som slutade den 
31 december 2020 de positiva resultat som rapporterats de föregående åren. I de 
revisionsförklaringar som utfärdats för var och en av byråerna har vi  

o gjort uttalanden utan reservation om tillförlitligheten i samtliga byråers räkenskaper, 

                                                           
1 Artiklarna 285–287 i EUF-fördraget (EUT C 326, 26.10.2012, s. 169). 

2 Finns på vår webbplats: www.eca.europa.eu. 

3 Tre byråer som arbetar inom försvarsområdet (Europeiska försvarsbyrån, Europeiska 
unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum) och 
finansieras med bidrag från medlemsstaterna granskas inte av revisionsrätten utan av 
andra oberoende externa revisorer. 

http://www.eca.europa.eu/
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o gjort uttalanden utan reservation om lagligheten och korrektheten i de intäkter som 
ligger till grund för räkenskaperna för samtliga byråer,  

o gjort uttalanden utan reservation om lagligheten och korrektheten i de betalningar som 
ligger till grund för räkenskaperna för samtliga byråer utom Acer, eu-Lisa och Enisa (där vi 
gjorde uttalanden med reservation). 

1.5. För de flesta byråer lyfte vi dock fram områden där det finns utrymme för 
förbättringar, i punkterna under upplysningar av särskild betydelse och övriga upplysningar 
samt genom kommentarer och iakttagelser som inte påverkar revisionsuttalandena. 
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EU:s byråer 

Olika typer av byråer hjälper till att utforma och genomföra 
EU:s politik 

1.6. EU:s byråer är separata juridiska enheter som inrättas genom en sekundärrättsakt för 
att utföra specifika tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter som hjälper EU-
institutionerna att utforma och genomföra sin politik. De ligger i olika medlemsstater och kan 
ha betydande inverkan på politik, beslutsfattande och programgenomförande på områden 
som är av grundläggande betydelse för EU-medborgarnas dagliga liv, såsom hälsa, säkerhet, 
trygghet, frihet och rättvisa. I den här rapporten hänvisar vi till de olika byråerna med hjälp av 
förkortningar av deras fullständiga namn. En förteckning över dem finns i början av rapporten. 

1.7. Det finns tre typer av EU-byråer: decentraliserade byråer, Europeiska kommissionens 
genomförandeorgan och andra byråer. Skillnaderna mellan dem beskrivs nedan.  

1.8. Antalet byråer har ökat med åren. I slutet av 2020 var antalet 43, såsom visas i 
figur 1.1. I den siffran ingår även den nyaste byrån Hadea (Europeiska genomförandeorganet 
för hälsofrågor och digitala frågor) som inrättades den 1 april 20214. Samtidigt upphörde 
Chafea, och Inea och Easme döptes om till Cinea (Europeiska genomförandeorganet för klimat, 
infrastruktur och miljö) respektive Eismea (Genomförandeorganet för Europeiska 
innovationsrådet samt för små och medelstora företag). 

                                                           
4 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/173 av den 12 februari 2021 (EUT L 50, 

15.2.2021, s. 9). 
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Figur 1.1 – Tidslinje och översikt över det ökande antalet byråer 

 
* Några av byråerna var tidigare verksamma som mellanstatliga organisationer med en annan status. 

Anm.: Årtalen i figuren anger det år då byråns inrättandeförordning trädde i kraft.  

Källa: Revisionsrätten. 
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1.9. Alla Europeiska kommissionens genomförandeorgan ligger i Bryssel. Decentraliserade 
byråer och andra byråer ligger i olika medlemsstater i EU, såsom visas i figur 1.2. Deras 
placering bestäms av rådet eller av rådet och Europaparlamentet gemensamt. För att gå direkt 
till vår enskilda revisionsförklaring (revisionsuttalande) om en viss byrå kan du klicka på byråns 
namn i figuren nedan.  

Figur 1.2 – Byråernas placering i medlemsstaterna 

 
Källa: Revisionsrätten. 
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Decentraliserade byråer tillgodoser specifika politiska behov 

1.10. De 33 decentraliserade byråerna5 spelar en viktig roll för att förbereda och 
genomföra EU:s politik, i synnerhet när det gäller tekniska, vetenskapliga eller operativa 
uppgifter eller tillsynsuppgifter. Deras roll är att tillgodose specifika politiska behov och att 
stärka EU-samarbetet genom att samla teknisk och specialiserad sakkunskap som finns inom 
EU och nationella regeringar. De inrättas för att vara verksamma på obestämd tid genom en 
förordning från rådet eller Europaparlamentet och rådet. 

Europeiska kommissionens genomförandeorgan genomför EU-program 

1.11. Europeiska kommissionens sex genomförandeorgan6 utför verkställande och 
operativa uppgifter som rör EU-program. De inrättas för att vara verksamma under en 
fastställd period. 

Andra byråer har särskilda mandat 

1.12. De fyra andra byråerna är Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), 
Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo), Euratoms försörjningsbyrå (ESA) och Gemensamma 
resolutionsnämnden (SRB). EIT i Budapest är ett oberoende, decentraliserat EU-organ som 
samlar resurser från vetenskaps- och utbildningsvärlden och näringslivet i syfte att stärka 
unionens innovationsförmåga genom att tillhandahålla bidragsfinansiering. EIT har inrättats på 
obestämd tid. Eppo är ett oberoende unionsorgan med behörighet att bekämpa brott mot 
unionens budget. Eppo påbörjade sin verksamhet den 1 juni 2021. ESA i Luxemburg inrättades 
på obestämd tid för att garantera förbrukare i EU regelbunden och rättvis försörjning med 
kärnbränslen i enlighet med Euratomfördraget. SRB i Bryssel är den centrala myndigheten för 
den europeiska bankunionens gemensamma resolutionsmekanism. Dess uppdrag är att 
säkerställa resolution under ordnade former av banker som fallerar eller sannolikt kommer att 
fallera, med så liten inverkan som möjligt på realekonomin och de offentliga finanserna i EU:s 
medlemsstater och andra stater. 

                                                           
5 Acer, Berecbyrån, Cedefop, CdT, Cepol, CPVO, Easa, Easo, EBA, ECDC, Echa, EEA, EFCA, Efsa, 

EIGE, Eiopa, ELA, EMA, ECNN, Emsa, Enisa, ERA, Esma, ETF, EUIPO, eu-Lisa, EU-Osha, 
Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex och GSA. 

6 Chafea, som upphörde den 1 april 2021, Eacea, Easme (Eismea från den 1 april 2021), 
Ercea, Inea (Cinea från den 1 april 2021), Hadea (från den 1 april 2021) och REA. 
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Byråerna finansieras från olika källor och under olika rubriker i 
den fleråriga budgetramen 

1.13. År 2020 uppgick den totala budgeten för samtliga byråer (utom SRB) till 
3,7 miljarder euro. Det motsvarar 2,2 % av EU:s allmänna budget för 2020 (2019: 2,2 %), såsom 
visas i figur 1.3. 

1.14. SRB:s budget för 2020 uppgick till 8,1 miljarder euro (2019: 7,9 miljarder euro). Den 
består av bidrag från kreditinstitut och vissa värdepappersföretag till inrättandet av den 
gemensamma resolutionsfonden och till finansieringen av SRB:s administrativa kostnader. 

1.15. Budgetarna för decentraliserade byråer och andra byråer täcker deras 
personalkostnader, administrativa kostnader och driftskostnader. Genomförandeorganen 
genomför program som finansieras från Europeiska kommissionens budget, medan deras egna 
budgetar (2020 cirka 273 miljoner euro totalt) endast täcker kostnader för deras egen personal 
och administration. Det belopp (i åtagandebemyndiganden) som genomfördes av de sex 
genomförandeorganen för Europeiska kommissionens räkning under 2020 uppgick till cirka 
14,9 miljarder euro (2019: 13,9 miljarder euro). 

Figur 1.3 – Byråernas finansieringskällor 2020 

 
Källa: Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020, Europeiska unionens 
slutliga årsredovisning för 2020 och genomförandeorganens årliga verksamhetsrapporter för 2020, 
revisionsrättens sammanställning. 

1.16. De flesta byråerna, inklusive alla genomförandeorgan, finansieras nästan helt av 
EU:s allmänna budget. De övriga finansieras helt eller delvis genom avgifter från företag och 
genom direkta bidrag från länder som deltar i deras verksamheter. Figur 1.4 visar en 
fördelning av byråernas budgetar per intäktskälla. 
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Figur 1.4 – Byråernas budgetar för 2020 per intäktskälla 

 
* GSA:s ändringsbudget för 2020 antogs för ett belopp på 35,4 miljoner euro. Avseende operativ 
verksamhet som finansieras med hjälp av inkomster avsatta för särskilda ändamål innehöll GSA:s 
ändringsbudget ett symboliskt anslag (pro memoria) samt en uppskattning om 728,6 miljoner euro i 
åtagandebemyndiganden och 1 328,7 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för 2020. De faktiska 
genomförda utgifterna från inkomster avsatta för särskilda ändamål uppgick 2020 till 402,1 miljoner 
euro i åtaganden och 753 miljoner euro i betalningar. 

Anm.: Övriga diverse intäkter eller budgetreserver har inte tagits med. 

Källa: Byråernas slutliga årsredovisningar för 2020, revisionsrättens sammanställning. 
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1.17. I figur 1.5 presenteras byråernas budgetar för 2020. De är uppdelade efter 
kostnadsslag (Avdelning I – personalkostnader, Avdelning II – administrativa kostnader och 
Avdelning III – driftskostnader tillsammans med eventuella andra använda rubriker) och inte 
efter verksamhet. 

Figur 1.5 – Byråernas kostnader för 2020 per budgetavdelning 

 
* GSA:s ändringsbudget för 2020 antogs för ett belopp på 35,4 miljoner euro. Avseende operativ 
verksamhet som finansieras med hjälp av inkomster avsatta för särskilda ändamål innehöll GSA:s 
ändringsbudget ett symboliskt anslag (pro memoria) samt en uppskattning om 728,6 miljoner euro i 
åtagandebemyndiganden och 1 328,7 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för 2020. De faktiska 
genomförda utgifterna från inkomster avsatta för särskilda ändamål uppgick 2020 till 402,1 miljoner 
euro i åtaganden och 753 miljoner euro i betalningar.  

Anm.: Beloppet för SRB består av två delar: Del I på 118 miljoner euro för nämndens administration och 
del II på 8 016 miljoner euro för fonden. 

Källa: Budget: Byråernas slutliga årsredovisningar för 2020, revisionsrättens sammanställning.  
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1.18. Figur 1.6 visar antalet anställda vid de olika byråerna i slutet av 2020. Sammantaget 
hade byråerna 12 881 anställda7 (2019: cirka 11 900), vilket utgör cirka 18 % av det totala 
antalet anställda8 inom EU:s institutioner och byråer. 

                                                           
7 Siffrorna för antalet ”anställda” omfattar det faktiska antalet tjänster som var tillsatta av 

fast anställda tjänstemän, tillfälligt anställda, kontraktsanställda och utstationerade 
nationella experter den 31 december 2020. 

8 Siffrorna baseras på heltidsekvivalenter för fast anställda tjänstemän, tillfälligt anställda, 
kontraktsanställda och utstationerade nationella experter. 
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Figur 1.6 – Antalet anställda per byrå i slutet av 2020 

 
Källa: Revisionsrättens sammanställning. 

1.19. De flesta byråerna genomför inte stora operativa utgiftsprogram utan arbetar 
snarare med tekniska eller vetenskapliga uppgifter eller tillsynsuppgifter. Därför omfattar de 
flesta byråernas budgetar i huvudsak kostnader för personal och administration (se figur 1.5). 
Sammantaget utgör byråernas personalkostnader och administrativa kostnader cirka 10,9 % av 
EU:s totala kostnader för personal och administration (se figur 1.7). 
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Figur 1.7 – EU-institutionernas och EU-organens kostnader för personal 
och administration* 2020 (i miljoner euro) 

 
* Personalkostnaderna omfattar personal som arbetar med både operativ och administrativ 
verksamhet. Pensionsavgifter ingår inte i byråernas siffror (utom för helt eller delvis självfinansierande 
byråer). 

Källa: Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020, Europeiska kommissionens slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020 och byråernas slutliga årsredovisningar för budgetåret 2020, 
revisionsrättens sammanställning. 
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1.20. Bidragen på 2,4 miljarder euro från EU:s allmänna budget finansieras under olika 
rubriker i den fleråriga budgetramen, såsom visas i figur 1.8. 

Figur 1.8 – Finansiering av byråer från EU:s allmänna budget per rubrik i 
den fleråriga budgetramen 

 
Källa: Byråernas slutliga årsredovisningar för 2020, revisionsrättens sammanställning. 
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Alla byråer utom EUIPO, CPVO och SRB har liknande 
arrangemang för budget och beviljande av ansvarsfrihet 

1.21. För de flesta decentraliserade byråer och andra byråer och för Europeiska 
kommissionens samtliga genomförandeorgan har Europaparlamentet och rådet ansvaret för 
det årliga budgetförfarandet och det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. En 
tidslinje över förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet finns i figur 1.9. 

Figur 1.9 – Förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för de flesta 
byråerna 

 
Källa: Revisionsrätten. 

1.22. När det gäller de två helt självfinansierande decentraliserade byråerna (CPVO och 
EUIPO) är det emellertid deras förvaltningsråd respektive budgetkommitté som ansvarar för 
budgetförfarandet och förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet och inte Europaparlamentet 
och rådet. För SRB är det på liknande sätt nämnden som har det fulla ansvaret för det årliga 
budgetförfarandet och förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. 
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EU-byråernas nätverk underlättar samarbetet mellan byråer 
och kommunikationen med intressenter 

1.23. EU-byråernas nätverk inrättades av byråerna som en samarbetsplattform för att 
synliggöra dem bättre, för att hitta och främja möjliga effektivitetsvinster och för att tillföra 
mervärde. Det tillgodoser byråernas behov av att kommunicera på ett mer samordnat sätt 
med sina intressenter och allmänheten om frågor av gemensamt intresse och utgör en första 
kontaktpunkt för insamling och spridning av information mellan alla byråer. Nätverket arbetar 
utifrån överenskomna prioriteringar enligt en femårig strategisk agenda och årliga 
arbetsprogram där dess åtgärder och mål specificeras. År 2020 antog EU-byråernas nätverk sin 
andra fleråriga strategi (2021–2027)9 som omfattar den nya Europeiska kommissionens 
politiska och strategiska inriktning kring två strategiska pelare:  

o EU-byråernas nätverk som förebild för god förvaltningssed. 

o EU-byråernas nätverk som en väletablerad institutionell partner. 

1.24. EU-byråernas nätverk leds av olika byråer varje år enligt ett rullande schema, och 
plenarsammanträdena samordnas av det gemensamma stödkontoret två gånger per år. Inom 
EU-byråernas nätverk finns tio tematiska undernätverk (se figur 1.10) med inriktning på olika 
teman. De kan också samverka med andra EU-institutioner, som själva kan vara medlemmar i 
undernätverken. Revisionsrätten deltar aktivt i några av plenarsammanträdena och 
undernätverkens möten genom att dela bästa praxis samt tillhandahålla information om 
revisionsprocesser och resultat.  

                                                           
9 2021–2027 Strategy for the EU Agencies Network, Bryssel, 9.11.2020. 



24 

 

Figur 1.10 – EU-byråernas nätverks gemensamma stödkontor och 
undernätverk 

 
Källa: EU-byråernas nätverk. 

1.25. Kärnan i EU-byråernas nätverks arbete och i de båda fleråriga strategierna är att 
dela tjänster, kunskap och expertis. Några exempel på samarbete är delade tjänster på 
områdena katastrofberedskap, redovisning, gemensamma upphandlingar (se ruta 1.1), covid-
19-relaterade frågor (se ruta 1.2) och dataskydd. 
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Ruta 1.1 

Exempel på samarbete genom gemensamma 
upphandlingsförfaranden 

Gemensamma upphandlingar är ett av incitamenten för samarbete som uppmuntras av 
EU-byråernas nätverk. Som vi rapporterade redan i vår årsrapport för 2018 har 
decentraliserade byråer och andra byråer, tillsammans med EU:s gemensamma företag 
(EU-organ), också undersökt möjligheten till administrativa effektiviseringar och 
stordriftsfördelar genom att använda gemensamma upphandlingsförfaranden. Antalet 
gemensamma anbudsförfaranden som inletts av EU-organ ökade från 1 till 17 mellan 
2014 och 2020, och i slutet av 2020 hade 64 EU-organ deltagit i en eller flera 
gemensamma upphandlingar (se figur 1.11). Gemensamma upphandlingsförfaranden kan 
ge effektivitetsvinster och stordriftsfördelar. 

Figur 1.11 – Antalet gemensamma anbudsförfaranden 

 
Källa: EU-byråernas nätverk. 
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Ruta 1.2 

Informationsutbyte om åtgärder med anledning av covid-19-
pandemin 

Efter covid-19-pandemins utbrott spelade det gemensamma stödkontoret för EU-
byråernas nätverk en aktiv roll i samordningen av insatserna. I april 2020 inrättade EU-
byråernas nätverk en ”rådgivande grupp om nya arbetssätt” – en informell arbetsgrupp 
som ska fungera som en plattform för informationsutbyte mellan byråernas 
resursförvaltare. Arbetsgruppen har hållit 27 möten sedan den inrättades. Den har 
bidragit till att samordna byråernas förfaranden när det gäller allmänna åtgärder för 
distansarbete, gemensam upphandling av personlig skyddsutrustning och strategier för 
återgång till arbetsplatsen. Den har också fungerat som en kanal för att samordna covid-
19-relaterade frågor som byråerna vill göra Europeiska kommissionen uppmärksam på.  

Nätverkets åtgärder uppmärksammades av Europeiska ombudsmannen som bland annat 
nominerade EU-byråernas nätverk till sitt pris för god förvaltning 2021 för samordning av 
EU-byråernas insatser mot covid-19-krisen10. 

Källa: EU-byråernas nätverk och Europeiska ombudsmannen. 

  

                                                           
10 https://www.ombudsman.europa.eu/sv/event-document/en/141316. 

https://www.ombudsman.europa.eu/sv/event-document/en/141316
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Vår revision 

Vårt mandat omfattar årliga revisioner, särskilda revisioner och 
yttranden  

1.26. I enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) har vi granskat11 

o samtliga 41 byråers räkenskaper, som består av årsredovisningen12 och rapporterna om 
budgetgenomförandet13 för det budgetår som slutade den 31 december 2020, 

o lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna. 

1.27. Utifrån resultaten av vår revision avger vi för var och en av byråerna en 
revisionsförklaring till Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheter (se punkt 1.22) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet. Vi kompletterar revisionsförklaringarna med viktiga 
granskningsiakttagelser, där så är lämpligt. 

1.28. Revisionsrätten utför även revisioner, offentliggör särskilda rapporter och avger 
yttranden om specifika frågor. Några av dem berör EU:s byråer. Se figur 2.8 för en förteckning 
över revisionsrättens särskilda rapporter från 2020 som berör byråer. 

Vår revision är utformad för att bedöma centrala risker 

1.29. Den årliga revisionen av EU-byråernas räkenskaper och underliggande intäkter och 
betalningar är utformad så att den behandlar identifierade centrala risker baserat på 
granskningsresultaten från tidigare år. För budgetåret 2020 utfördes revisionen baserat på vår 
riskbedömning som beskrivs kortfattat i figur 1.12 nedan.  

                                                           
11 ELA och Eppo granskades inte 2020, eftersom de inte hade blivit ekonomiskt 

självbestämmande. 

12 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 
sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

13 Rapporterna om budgetgenomförandet är rapporter som sammanställer alla 
budgettransaktioner och förklarande noter. 
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Figur 1.12 – Bedömning av centrala risker 

 
Källa: Revisionsrätten. 
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Andra risker 

1.30. Den pågående covid-19-pandemin har påverkat vårt arbete eftersom 
reserestriktioner hindrade oss från att utföra kontroller på plats, få tillgång till 
originalhandlingar och intervjua revisionsobjektens anställda personligen. Vi utförde därför 
vårt arbete genom skrivbordsgranskningar och genom att intervjua revisionsobjekten på 
distans. Att inte utföra kontroller på plats kan öka risken för att fel inte upptäcks, men de bevis 
som vi inhämtade från våra revisionsobjekt gjorde det möjligt för oss att slutföra vårt arbete 
och dra slutsatser om det. På samma sätt behövde byråerna övervinna en rad utmaningar i 
sina arbetsorganisationer, vilket fick konsekvenser för hanteringen av 
upphandlingsförfaranden, genomförandet av kontrakt, rekryteringsförfaranden, 
budgetgenomförandet och interna kontroller. Se kapitel 2 om granskningsresultaten på detta 
område. 

Vi rapporterar misstänkta bedrägerier till berörda EU-byråer, 
Olaf och Eppo 
1.31. Vi samarbetar med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) i frågor som 
rör bedrägerier och annan olaglig verksamhet som påverkar EU:s ekonomiska intressen. På 
Olafs begäran utbyter vi sådan revisionsinformation om EU:s byråer som kan vara användbar 
för Olafs utredningar. Vi rådgör också med Olaf om eventuella misstänkta oegentligheter som 
vi upptäcker under vårt revisionsarbete, även om våra revisioner inte syftar specifikt till att leta 
efter bedrägerier. För budgetåret 2020 ingick vi ett sådant samarbete även med Europeiska 
åklagarmyndigheten (Eppo), som nyligen inledde sin verksamhet och som är behörig att utreda 
och lagföra brott mot EU:s ekonomiska intressen. Vi rapporterade misstankar gällande en EU-
byrå till Eppo och informerade Olaf om detta. Innan Eppo inrättades hade vi sedan budgetåret 
2001 hänskjutit ytterligare totalt åtta byråer till Olaf eftersom vi misstänkte ett eller flera fall 
av bedrägeri i vårt urval av transaktioner. Vid tidpunkten för denna rapport hade Olaf till följd 
av detta inlett sex utredningar gällande de berörda byråerna. Fyra av utredningarna avslutades 
utan några rekommendationer om åtgärder. En av dem avslutades med en ekonomisk 
rekommendation om att återkräva EU-medel från en enhet som tillhandahållit byrån tjänster, 
och en pågår fortfarande. 

Digitaliseringen av revisionsrättens granskningsarbete 
1.32. Genom digitalisering kan granskningar som baseras på statistiska urval ersättas med 
granskningar av hela populationer. Artificiell intelligens, maskininlärning och stordataanalys 
erbjuder stora möjligheter att öka precisionen och omfattningen av finansiella revisioner och 
regelefterlevnadsrevisioner. Processautomation är en annan ny utveckling som kan leda till att 
människor inte längre behöver utföra repetitiva uppgifter. Egenskaperna hos miljontals poster 
kan kontrolleras på några minuter, och på så sätt kan avvikelser omedelbart flaggas så att 
revisorerna kan fokusera på potentiella fel. Digitaliseringen av revisionsarbetet kan också 
förbättra rapporteringen och de interna kvalitetskontrollprocesserna genom att rapporter och 
visualiseringar kan skapas automatiskt. 
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1.33. Digitaliseringen av revisionsrättens granskningsarbete handlar om att utnyttja 
teknikens möjligheter för att få fram bättre och mer information till processen för 
ansvarsutkrävande. Med sådan teknik kan revisorerna använda tillgängliga uppgifter på ett 
bättre sätt, utföra mer analysarbete och ge de europeiska skattebetalarna högre säkerhet 
genom att risker identifieras snabbare och mer fullständigt. Digitaliseringen leder sannolikt 
också till effektivitetsvinster på längre sikt. 

1.34. Revisionsrätten såg den årliga revisionen av EU:s byråer som en möjlighet att testa 
potentialen för automatiserade granskningsåtgärder. Revisionen av byråerna består av 
omkring 200 granskningsförfaranden som omfattar bland annat betalningar, löner, 
upphandlingar, budgetarbete, rekrytering och årsredovisning. Under 2019 inledde vi ett 
pilotprojekt om hur förfaranden kan automatiseras för granskning av lagligheten och 
korrektheten i åtaganden, betalningar och löner samt för revision av räkenskaperna. Projektet 
gällde EU:s sex genomförandeorgan. Till skillnad från de flesta decentraliserade byråer14 har 
genomförandeorganen sinsemellan liknande administrativa förfaranden och it-system (dvs. 
budgetsystemet, redovisningssystemet och personalförvaltningssystemet). 

1.35. Pilotprojektet har gett följande positiva resultat: 

o Försöken med digitaliserad revision av lagligheten och korrektheten i åtaganden, 
betalningar och löner samt av räkenskapernas tillförlitlighet möjliggjorde en granskning 
av hela populationen på mycket kort tid. Detta skulle annars inte ha varit möjligt. 
Automatiseringen har således förbättrat säkerheten, kvaliteten och effektiviteten i våra 
revisioner. 

o Automatiserade analytiska förfaranden gav revisorerna ett interaktivt verktyg för att 
identifiera mönster och trender och undersöka ovanliga transaktioner. 

o Robotautomation av processer infördes för att samla in stora volymer av 
källdokumentation och automatiskt organisera den på ett lämpligt sätt för revisorerna, 
vilket sparade mycket tid och arbete. 

1.36. Under 2020 fortsatte vi vårt pilotprojekt och förfinade de granskningsförfaranden 
som vi tidigare hade utvecklat för genomförandeorganen, så att de blev mer exakta för att 
minska antalet avvikelser som revisorerna måste kontrollera. Resultaten av de automatiserade 
förfarandena (se ruta 1.3) visade att några av de identifierade avvikelserna var ”falska positiva 
resultat” (t.ex. på grund av otillräckliga uppgifter).  

                                                           
14 Se punkterna 2.26 och 2.27 i årsrapporten om EU:s byråer för budgetåret 2017. 
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Ruta 1.3 

Resultat av pilotprojektets automatiserade test 

Testens inriktning och omfattning 

I pilotprojektet ingick automatiserade test som stöd för vissa granskningsåtgärder som 
rörde betalningar, åtaganden, fakturor, kontrakt och arbetsflöden och som omfattade de 
sex genomförandeorganens hela populationer. Testningen utfördes parallellt med 
normala granskningsåtgärder som utfördes manuellt.  

Resultat 

Resultaten av de automatiserade testen bekräftade vår tidigare positiva bedömning från 
urvalstestning på dessa områden. 

Testen flaggade ett begränsat antal transaktioner (dvs. avvikelser) som revisorerna 
behövde granska mer ingående. Jämfört med 2019 minskade vi dessa avvikelser genom 
att finslipa vår algoritm. 

o I ett test där man kontrollerade 1 165 budgetåtaganden för att se om beloppen 
stämde överens med beloppen i motsvarande rättsliga åtaganden flaggade systemet 
15 transaktioner (51 år 2019). 

o I ett test där man kontrollerade 4 238 betalningsansökningar för att se om beloppen 
stämde överens med beloppen i motsvarande fakturor flaggade systemet 74 
transaktioner (113 år 2019). 

o I ett test där man kontrollerade 4 238 betalningsansökningar för att se om 
betalningarna hade gjorts inom de lagstadgade tidsfristerna flaggade systemet 298 
transaktioner (410 år 2019). 

För att effektivisera uppföljningsarbetet och samtidigt minska bördan för 
revisionsobjekten använde vi robotautomation för att automatiskt inhämta all 
underliggande dokumentation i systemet för de flaggade transaktionerna. 

Genom att analysera de flaggade transaktionerna kunde granskningsteamen dra 
slutsatsen att avvikelserna kunde förklaras och motiveras och att inga iakttagelser 
behövde rapporteras. 

1.37. Vi fortsatte att använda de förfaranden för automatiserad analys som togs fram 
2019 för att identifiera ovanliga mönster eller avvikande transaktioner i byråernas 
lönekostnader. Systemet skapar automatiskt grafiska rapporter där revisorerna kan se sådana 
mönster och avgöra om underliggande uppgifter behöver granskas närmare. 

1.38. Vi införde också fem nya automatiserade förfaranden för revisionen av 
räkenskaperna. Till exempel automatiserade vi kontrollerna och avstämningen av 
informationen i de antagna årsredovisningarna med de underliggande uppgifterna i 
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huvudboken och balansrapporten som laddades ner från redovisningssystemen. Detta är ett 
typiskt exempel på en granskningsuppgift med låg risk, som dock måste utföras för att 
säkerställa att efterföljande test utförs med rätt granskningspopulation. Som väntat visade 
detta test inte på några väsentliga fel. Vi såg dock att det gick att spara tid, vilket framgår av 
figur 1.13. Resultaten bekräftar att det finns en potential för betydande besparingar när fler 
förfaranden automatiseras och används för fler granskningsuppgifter. Detta arbete kommer 
att fortsätta och observeras under de kommande åren. 

Figur 1.13 – Automatiserade test för granskningen av räkenskaperna 

 
Källa: Revisionsrätten. 

1.39. När det gäller årsredovisningen automatiserade vi också vissa test som rörde 
anläggningstillgångar. Till exempel gjorde vi en automatisk ny beräkning av alla avskrivningar 
på anläggningstillgångar baserat på varje byrås redovisningsprinciper och jämförde resultatet 
med de bokförda avskrivningarna. Systemet producerar en rapport som ger revisorerna 
möjlighet att lista de tillgångar där skillnader förekommer och undersöka dem närmare om de 
är väsentliga. I figur 1.14 visas denna rapport. 

De viktigaste fördelarna med de lösningar som utformats eller utvecklats är följande:

Ökad säkerhet i revisionen genom 
granskning av hela populationer

Ökad kapacitet för revisorerna att 
utföra uppgifter med större 
mervärde

98 % snabbare behandling

Genomsnittlig 
handläggningstid 
per byrå

Handläggnings-
tid för de sex 

byråerna 

~ 1 
timme

~ 6 
timmar

~ 60 
sekunder

~ 90 
sekunder
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Figur 1.14 – Automatiserat test av avskrivningar på anläggningstillgångar 

 
Källa: Revisionsrätten. 



34 

 

 
 

Kapitel 2  

Översikt över granskningsresultaten 
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Inledning 
2.1. I det här kapitlet ges en översikt över resultaten från revisionsrättens årliga revisioner 
av EU:s byråer för budgetåret 2020 och annat revisionsarbete som utförts av revisionsrätten 
under samma år som berör byråer. 

Revisionsförklaringarna (revisionsuttalandena) om tillförlitligheten i byråernas 
räkenskaper och lagligheten och korrektheten i de intäkter och betalningar som ligger till 
grund för räkenskaperna, liksom alla kommentarer och iakttagelser som inte påverkar 
uttalandena, återfinns i kapitel 3 i denna rapport. 
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Resultaten av de årliga revisionerna av 
EU:s byråer för budgetåret 2020 är 
sammantaget positiva 
2.2. Sammantaget bekräftar vår revision av byråernas årsredovisningar för det budgetår 
som slutade den 31 december 2020 och de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna de 
positiva resultat som rapporterats de föregående åren. En del förbättringar behöver dock 
göras när det gäller de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna. 

Figur 2.1 – Årliga revisionsuttalanden om byråernas räkenskaper, 
intäkter och betalningar 2018–2020 

 
Källa: Revisionsrätten. 

Uttalanden utan reservation om tillförlitligheten i samtliga 
byråers räkenskaper 

2.3. För budgetåret 2020 gör revisionsrätten uttalanden utan reservation om 
räkenskaperna för samtliga byråer (se figur 2.1).  

”Upplysningar av särskild betydelse” är viktiga för förståelsen av 
räkenskaperna för EMA och SRB 

2.4. ”Upplysningar av särskild betydelse” riktar läsarens uppmärksamhet mot förhållanden 
av sådan vikt att de är grundläggande för förståelsen av räkenskaperna. För budgetåret 2020 
har vi lämnat ”upplysningar av särskild betydelse” i våra rapporter om två byråer: EMA och 
SRB.  

41 BYRÅER
Betalningar
Intäkter
Räkenskaper

utan reservation
med reservation
med avvikande mening

UTTALANDEN

40 | 1
41
41

39 | 2
41
41

38 | 3
41
41

2018 2019 2020
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2.5. För EMA, som tidigare låg i London och flyttades till Amsterdam, uppmärksammade vi 
ett problem med hyresavtalet för myndighetens tidigare lokaler i London. Avtalet löper fram 
till 2039 och kan inte sägas upp tidigare. I juli 2019 kom EMA överens med hyresvärden och 
lyckades hyra ut sina tidigare lokaler i andra hand från och med juli 2019 enligt samma villkor 
som i huvudavtalet. Andrahandsuthyrningen löper fram till dess att myndighetens hyresavtal 
löper ut. Eftersom EMA fortsatt är kontraktspart i hyresavtalet kan myndigheten hållas 
ansvarig för betalningen av hela det utestående belopp som återstår enligt avtalet om 
andrahandshyresgästen inte fullgör sina skyldigheter. Per den 31 december 2020 beräknades 
det sammanlagda utestående hyresbeloppet, tillhörande serviceavgifter och försäkringar som 
myndigheten skulle betala fram till slutet av hyresperioden uppgå till 377 miljoner euro. 

2.6. När det gäller SRB:s räkenskaper påpekar vi att administrativa överklaganden eller 
rättsliga förfaranden rörande bidrag mellan några kreditinstitut och nationella 
resolutionsmyndigheter eller SRB, liksom andra fall där talan väckts mot SRB vid Europeiska 
unionens tribunal och domstol, inte omfattades av revisionen. Deras eventuella inverkan på 
SRB:s årsredovisning för det budgetår som slutade den 31 december 2020 (i synnerhet när det 
gäller ansvarsförbindelser, avsättningar och skulder) är föremål för en separat särskild årlig 
revision av revisionsrätten, såsom föreskrivs i artikel 92.4 i SRM-förordningen. 

2.7. Vidare riktar vi uppmärksamhet mot noter i SRB:s slutliga årsredovisning som 
beskriver den aktuella covid-19-krisens eventuella inverkan på investeringsportföljen. 

”Övriga upplysningar” om en särskilt viktig fråga som rör Chafea 

2.8. Chafea upphörde den 1 april 2021 och dess uppgifter har omfördelats till andra 
byråer. Men eftersom dessa byråer är andra konsoliderade EU-enheter påverkar inte detta 
värdet på tillgångar och skulder i Chafeas årsredovisning för 2020.  

 Uttalanden utan reservation om lagligheten och korrektheten i 
de intäkter som ligger till grund för samtliga byråers 
räkenskaper 

2.9. Revisionsrätten gör uttalanden utan reservation om lagligheten och korrektheten i de 
intäkter som ligger till grund för samtliga byråers räkenskaper.  

”Upplysningar av särskild betydelse” underlättar förståelsen av SRB:s 
intäkter 

2.10. Även här lämnade vi ”upplysningar av särskild betydelse” i vår rapport om SRB med 
anledning av det förhållande som beskrivs i punkt 2.6 ovan.  
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”Övriga upplysningar” om en särskilt viktig fråga som rör Esma och SRB  

2.11. När det gäller Esma baseras de avgifter som tas ut av kreditvärderingsinstitut på 
intäkterna för varje enskild rättslig enhet, och inte per grupp enheter eller grupp av 
närstående enheter. Detta skapar en halvt legitim möjlighet att minska eller undvika avgifter 
genom att föra över intäkter från kreditvärderingsinstitut som omfattas av EU:s jurisdiktion till 
deras närstående enheter utanför EU. Den troliga finansiella effekten av detta kryphål i 
bestämmelserna är inte känd. Esma är medveten om denna risk och offentliggjorde den 
29 januari 2021 ett samrådsdokument15. I enlighet med detta dokument överlämnade Esma 
den 21 juni 2021 tekniska råd till Europeiska kommissionen om ändring av förordningen för att 
minska risken.  

2.12. Vidare, när det gäller Esma, beräknas de avgifter som tas ut av transaktionsregister 
baserat på varje enskilt transaktionsregisters tillämpliga omsättning. Trots att 
avgiftsförordningen inte innehåller bestämmelser om en omfattande och enhetlig kontrollram 
som säkerställer att informationen är tillförlitlig, kunde alla transaktionsregister visa upp 
uttalanden från oberoende revisorer om att deras årsredovisningar för 2019 (som används för 
avgiftsberäkningen) gav en sann och rättvisande bild. Men den information de lämnade om 
antalet transaktioner som rapporterats till transaktionsregistret under 2019 och antalet 
registrerade utestående transaktioner per den 31 december 2019 omfattades endast av en 
begränsad granskning av oberoende revisorer. I mars 2021 offentliggjorde Esma ett 
samrådsdokument16 där myndigheten föreslår att den metod som används för att fastställa 
transaktionsregisters omsättning i syfte att beräkna årliga tillsynsavgifter ska förenklas genom 
att man endast inkluderar intäkter och utesluter verksamhetsresultat.  

2.13. Utan att det påverkade vårt formella revisionsuttalande underströk vi att bidragen 
till den gemensamma resolutionsfonden beräknas utifrån information som lämnas av 
kreditinstituten till SRB. Vår granskning av SRB:s intäkter baserades på denna information, men 
vi kontrollerade inte dess tillförlitlighet. SRM-förordningen innehåller inga bestämmelser om 
en omfattande och enhetlig kontrollram som säkerställer att informationen är tillförlitlig. SRB 
gör dock konsekvenskontroller och analytiska kontroller av informationen samt vissa 
efterhandskontroller på kreditinstitutsnivå. Vidare kan SRB inte lämna uppgifter om de 
riskjusterade bidragsberäkningarna för varje kreditinstitut eftersom de hänger samman med 
varandra och innehåller konfidentiell information om andra kreditinstitut. Detta påverkar 
insynen i beräkningarna. 

                                                           
15 Samrådsdokumentet ESMA 80-196-5019, se https://www.esma.europa.eu/press-

news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma.  

16 Samrådsdokumentet ESMA74-362-1864, se https://www.esma.europa.eu/document/cp-
technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
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Uttalanden utan reservation om lagligheten och korrektheten i 
de betalningar som ligger till grund för byråernas räkenskaper, 
med undantag för Acer, eu-Lisa och Enisa 

2.14. För 38 byråer gjorde vi uttalanden utan reservation om lagligheten och korrektheten 
i de betalningar som ligger till grund för årsredovisningarna för det budgetår som slutade den 
31 december 2020. Vi anser att dessa byråers betalningar i alla väsentliga avseenden var 
lagliga och korrekta (se figur 2.1). 

2.15. För Acer:s del gjorde vi ett uttalande med reservation på grund av våra 
rapporterade iakttagelser från budgetåret 2019. Vi drog slutsatsen att flera specifika kontrakt 
inom ett ramavtal för it-tjänster var oriktiga, eftersom det inte hade genomförts något 
konkurrensutsatt upphandlingsförfarande. De oriktiga betalningar som gjordes under 
budgetåret 2020 uppgick till 752 654 euro (dvs. 3,7 % av samtliga tillgängliga 
betalningsbemyndiganden under 2020). 

2.16. För eu-Lisa:s del gjorde vi ett uttalande med reservation med anledning av två 
oriktiga upphandlingsförfaranden. I ett fall undertecknade byrån ett specifikt kontrakt för en 
annan programvara än den som entreprenören erbjöd i sitt anbud för det tillhörande 
ramavtalet utan att man ändrade ramavtalet. Att köpa en annan produkt än den som ingår i 
prisanbudet till ett pris som skiljer sig från priset på den produkt som ursprungligen erbjöds 
utgör en avvikelse från ramavtalet. I ett annat fall undertecknade eu-Lisa en beställningssedel 
för underhållstjänster för en period på fyra år. Detta stred mot bestämmelserna i ramavtalet 
som angav att tjänster endast kunde faktureras ett år i förväg. Det totala beloppet för 
betalningar som inte ansågs vara förenliga med bestämmelserna i ramavtalet uppgick till 
10 405 075 euro, vilket motsvarar 4,1 % av samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden 
under budgetåret 2020. 

2.17. För Enisa:s del gäller uttalandet med reservation avsaknaden av delegerade 
behörigheter för en anställd. Ett glapp uppstod mellan det att den tidigare verkställande 
direktörens tillfälliga delegering till den anställda löpte ut och till dess att en ny delegering 
beviljades av den nya verkställande direktören. Under denna period godkände den anställda 
budgetåtaganden på 529 120 euro och betalningar på 914 100 euro utan giltig delegering 
(dvs. 3,5 % av samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under 2020). 

”Övriga upplysningar” om särskilt viktiga frågor som rör Acer, Enisa, EIGE 
och Easo 

2.18. Vi vill påpeka att Acer och Enisa inte antagit interna regler för att hantera 
kontinuiteten i delegeringar i de fall där delegerande eller delegerade utanordnare lämnar sina 
tjänster. Detta utgör en stor brist i den interna kontrollen (se punkterna 2.24 och framåt för 
ytterligare information). 
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2.19. För Easo:s del noterar vi att ett pågående ärende vid Europeiska unionens tribunal17 
påverkar vissa aspekter av vårt revisionsuttalande. Under 2020 inledde Easo ett öppet 
förfarande för tillhandahållande av personal från bemanningsföretag till sitt huvudkontor och 
sin verksamhet i Malta. Det sammanlagda beloppet beräknades till 27,7 miljoner euro fördelat 
på 48 månader. I oktober 2020 väckte den anbudsgivare vars anbud hade förkastats talan mot 
Easo vid Europeiska unionens tribunal för att bestrida utfallet av upphandlingsförfarandet.  

2.20. I likhet med påpekandet om EIGE:s räkenskaper i vår rapport för 2019 noterar vi att 
ett pågående ärende vid Europeiska unionens domstol18 påverkar vissa aspekter av vårt 
revisionsuttalande. Målet rör flera frågor från Litauens högsta domstol om hur 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG19 om arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag ska tillämpas på EU:s byråer och organ. Eftersom EU-domstolens domslut 
om dessa frågor kan påverka revisionsrättens ståndpunkt när det gäller EIGE:s användning av 
tillfälliga arbetstagare, gör revisionsrätten inga iakttagelser, eller uppföljningar av tidigare års 
iakttagelser, till dess att domstolen har meddelat ett slutligt avgörande i målet. 

Våra iakttagelser om områden som kan förbättras inom 
23 byråer 

2.21. Utöver uttalandena och tillhörande ”upplysningar av särskild betydelse” och ”övriga 
upplysningar” har vi också gjort 54 iakttagelser (för budgetåret 2019 gjorde vi 82 iakttagelser) 
om 23 byråer som rör områden där förbättringar behövs. De flesta av dessa iakttagelser gäller 
brister i internkontroller, förfaranden för offentlig upphandling och budgetförvaltning. Brister i 
förfarandena för offentlig upphandling är fortfarande den främsta källan till oriktiga 
betalningar. 

2.22. Figur 2.2 och figur 2.3 visar antalet av olika typer av iakttagelser som gjorts för 41 
byråer i hela rapporten, inklusive uttalandena och tillhörande ”upplysningar av särskild 
betydelse” och ”övriga upplysningar”.  

                                                           
17 Mål T-621/20 (EMCS mot Easo). 

18 Mål C-948/19 (Manpower Lit). 

19 EUT L 327, 5.12.2008, s. 9. 
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Figur 2.2 – Antalet iakttagelser per byrå 

 
Källa: Revisionsrätten. 

Upphandlingsförfaranden

Internkontroller (utöver 
upphandlingar och rekryteringar)

Rekryteringsförfaranden

Budgetförvaltning

8 7 6 5 4 3 2 1



42 

 

Figur 2.3 – Antalet iakttagelser per typ av ofta förekommande brister 

 
Källa: Revisionsrätten. 

Interna kontroller är det område där det oftast förekommer fel  

2.23. För tretton byråer (Acer, Cepol, Easme, Easo, EBA, Eiopa, Emsa, Esma, Enisa, ETF, 
Eurofound, Frontex och SRB) rapporterar vi brister i internkontrollen som rör avsaknad av 
förhands- eller efterhandskontroller (se ruta 2.1), bristfällig förvaltning av budgetmässiga eller 
rättsliga åtaganden eller bristande rapportering i förteckningen över avvikelser. I figur 2.3 visas 
de vanligaste typerna av brister i internkontrollen som identifierats. 
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Ruta 2.1 

Exempel på avsaknad av interna förhandskontroller 

Vid vår revision konstaterade vi att det saknades interna kontroller i samband med 
genomförandet av det ramavtal som Europeiska kommissionen undertecknade 2018 för 
mer än 60 EU-organs räkning. Ramavtalet rörde förvärv av programvarulicenser och it-
tjänster. Entreprenören agerar mellanhand och har rätt att ta ut ett procentuellt påslag på 
leverantörernas priser. Vi noterade att exempelvis Easme vid köp enligt detta ramavtal 
inte utförde några interna kontroller för att säkerställa att entreprenören hade använt 
rätt priser och gjort korrekta påslag. 

 

Åtgärder som bör vidtas 1 

Byråernas genomförande av budgeten bör omfattas av effektiva och ändamålsenliga 
interna kontroller, inbegripet ordentliga förhandskontroller för att förhindra fel och 
oriktigheter innan insatser godkänns. 

För att få bästa möjliga valuta för pengarna inom ramen för Europeiska kommissionens 
ramavtal utan prislista för förvärv av programvarulicenser och it-tjänster bör byråerna 
dessutom systematiskt genomföra marknadsundersökningar innan de undertecknar några 
beställningssedlar. Marknadsundersökningarna bör omfatta en detaljerad bedömning av 
de produkter och tjänster som behövs, en analys av de lösningar som finns tillgängliga på 
marknaden och en prisuppskattning för de berörda produkterna och tjänsterna. 

Iakttagelser om delegering av befogenheter vad gäller budgetens genomförande 

2.24. Under revisionen fann vi även brister i kontinuiteten för delegeringar i fall där 
delegerande eller delegerade utanordnare lämnar sina tjänster och, i synnerhet, när en ny 
verkställande direktör (dvs. byråns utanordnare) tillträder. 

2.25. Utanordnarens roll skiljer sig åt mellan byråer och institutioner. Institutionerna fyller 
själva rollen som utanordnare och delegerar de tillhörande ansvarsområdena till medlemmar 
av den egna personalen. Institutionernas generaldirektörer och generalsekreterare är samtliga 
delegerade utanordnare. Hos byråerna är det däremot den verkställande direktören som är 
utanordnare och som under eget ansvar genomför budgeten. Att ansvaret för att genomföra 
budgeten ligger på den verkställande direktören är en viktig särskiljande egenskap för 
byråerna. 

2.26. Hur kontinuiteten i delegeringar ska upprätthållas när den delegerade utanordnaren 
byts ut eller avgår framgår inte tydligt av byråernas budgetförordningar eller den allmänna 
budgetförordningen. För att åtgärda detta antar institutionerna vanligtvis interna regler för 
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genomförandet av sina budgetar, inklusive bestämmelser om villkoren för beviljande och 
mottagande av delegeringar eller vidaredelegeringar, omfattningen av de delegerade 
befogenheterna och kontinuiteten i delegeringen när en utanordnare byts ut eller lämnar 
institutionen.  

2.27. När det gäller två byråer (Acer och Enisa) har vi lämnat ”övriga upplysningar” i våra 
revisionsuttalanden på grund av att det saknas interna regler eller beslut angående 
kontinuiteten i delegeringar när en ny verkställande direktör tillträder. Detta har resulterat i 
att ett antal budgetåtaganden, rättsliga åtaganden och betalningstransaktioner har godkänts 
mot bakgrund av delegeringar som utfärdats av den tidigare verkställande direktören men som 
inte bekräftats av den nytillträdda verkställande direktören. Vi anser att detta utgjorde en stor 
brist i den interna kontrollen. 

2.28. När det gäller Enisa har vi gjort ett uttalande med reservation om lagligheten och 
korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna, eftersom en medlem av 
personalen godkände budgetåtaganden och betalningstransaktioner under en 
sexveckorsperiod utan någon delegering alls (se punk 2.17). 

2.29. Under tidigare år har vi sett att andra byråer har hanterat övergången för sina 
verkställande direktörer på ett tillfredsställande sätt. Under 2019 tillträdde nya verkställande 
direktörer vid Easo och Emsa. De utfärdade omedelbart beslut som bekräftade de delegeringar 
som deras föregångare hade utfärdat. I ett annat exempel, som kan anses vara god praxis, 
antog EMA:s styrelse 2019 en stadga över den verkställande direktörens uppgifter och ansvar 
som utanordnare (se ruta 2.2) med bestämmelser som gäller när den verkställande direktören 
lämnar sitt uppdrag som utanordnare. Detta liknar EU-institutionernas praxis som 
kompletterar de allmänna bestämmelserna i EU:s budgetförordning. Till exempel har 
Europeiska kommissionen antagit interna regler för genomförandet av sitt avsnitt av den 
allmänna budgeten som tar upp kontinuiteten i delegeringar20. 

                                                           
20 I artikel 13.3 i Europeiska kommissionens beslut av den 3.8.2018 – C(2018)5120 – om 

interna regler för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget (Europeiska 
kommissionens avsnitt) anges att om inte en ny delegerad utanordnare särskilt ändrar eller 
återkallar befogenheter ska den vidaredelegering av befogenheter som beviljats av den 
tidigare utanordnaren fortsätta att gälla.  
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Ruta 2.2 

Utdrag ur den stadga om verkställande direktörens uppgifter och 
ansvar som utanordnare som antagits av Europeiska 
läkemedelsmyndighetens styrelse21 

[…] 

3. Om den verkställande direktören avgår som utanordnare  

3.1 Vid byte av verkställande direktör ska den avgående verkställande direktören upprätta 
en förklaring om läget i pågående ärenden till efterträdaren eller ersättaren. Denna 
förklaring ska anta formen av en interimistisk årlig verksamhetsrapport. Den tillträdande 
verkställande direktören kan ta upp synpunkter på de fall som överförts från den tidigare 
verkställande direktören i eventuella reservationer i förklaringen om den årliga 
verksamhetsrapporten.  

3.2 Om inte den nya delegerade utanordnaren särskilt ändrar eller återkallar 
befogenheter ska de delegeringar av befogenheter som beviljats av den tidigare 
utanordnaren fortsätta att gälla. 

[…] 

 

Åtgärder som bör vidtas 2 

När en verkställande direktör byts ut kan det medföra förändringar i förvaltningen av 
byråns delegeringar. Därför bör byråerna anta interna bestämmelser (se exemplet i 
ruta 2.2) som bidrar till sunda förvaltningskontrollsystem, öppenhet och 
ansvarsskyldighet. Införandet av tydliga regler för övergången mellan verkställande 
direktörer kommer att bidra till att undvika den typ av oklarheter som avses i punkt 2.27. 

Brister i den offentliga upphandlingen är fortfarande den främsta källan 
till oriktiga betalningar 

2.30. Syftet med reglerna för offentlig upphandling är att säkerställa rättvis konkurrens 
mellan anbudsgivare och att köpa in varor och tjänster till bästa pris med respekt för 
principerna om öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering. Vår 
revision omfattade ramavtal och specifika och direkta kontrakt som ingåtts av alla byråer. Vid 
tio byråer (Cedefop, Cepol, Easo, EBA, Eiopa, EMA, Ercea, Esma, eu-LISA och Eurojust) fann vi 
avtal eller kontrakt som uppvisade olika brister i den offentliga upphandlingen, främst gällande 

                                                           
21 Finns (endast på engelska) på https://www.ema.europa.eu.  

https://www.ema.europa.eu/
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bristande konkurrens (se ruta 2.3), brister i processen för utvärdering av anbudsgivare och 
problem med genomförandet av kontrakt. Figur 2.3 visar också ytterligare statistik för de 
vanligaste typerna av iakttagelser som rör upphandlingsförfaranden.  

Ruta 2.3 

Exempel på bristande efterlevnad av bestämmelserna i ramavtalet  

Eu-Lisa undertecknade ett specifikt kontrakt för en annan programvara än den som 
entreprenören erbjöd i sitt anbud för det tillhörande ramavtalet. Att köpa en annan 
produkt än någon av dem som ingick i prisanbudet i upphandlingsförfarandet är 
visserligen möjligt enligt artikel 172.3 a i EU:s budgetförordning, men under förutsättning 
att ramavtalet också ändras i enlighet därmed. Detta villkor hade inte uppfyllts av eu-Lisa. 
Därför utgör köpet av den programvara som inte ingick i det ursprungliga prisanbudet en 
avvikelse från ramavtalet. Både det specifika kontraktet och betalningen på 
10 399 834 euro strider mot bestämmelserna i ramavtalet. 

2.31. När det gäller Acer, Easo, EUIPO, EIGE och Eurofound rapporterade vi också om 
oriktiga betalningar som gjorts under budgetåret 2020 till följd av oriktiga 
upphandlingsförfaranden som rapporterats under tidigare år.  

Åtgärder som bör vidtas 3 

Nästan alla iakttagelser om upphandlingsförfaranden avsåg oriktiga betalningar (se 
figur 2.3). De berörda byråerna bör ytterligare förbättra sina förfaranden för offentlig 
upphandling för att se till att upphandlingarna fullt ut följer gällande regler. 

Allt fler brister i budgetförvaltningen 

2.32. Enligt EU:s budgetförordning får budgetanslag som beviljats för ett visst budgetår 
föras över till nästa budgetår på vissa villkor22. Det finns inget tak för sådana överföringar i 
EU:s budgetförordning och insatsernas fleråriga karaktär kan i viss mån förklara dem, men 
överdrivet stora överföringar kan tyda på förseningar i genomförandet av arbetsprogram eller 
upphandlingsplaner. Andelen överföringar påverkades delvis av covid-19-pandemin. 
Alternativt kan de tyda på ett strukturellt problem, brister i budgetplaneringen och eventuellt 
en överträdelse av principen om budgetens ettårighet. För fem byråer (Acer, ESA, eu-Lisa, FRA 
och Frontex) rapporterar vi sådana brister.  

                                                           
22 Villkoren för överföringar förklaras i artiklarna 12 och 13 i EU:s budgetförordning. 
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2.33. Figur 2.4 ger en översikt över andelen överföringar av gjorda åtaganden per byrå 
och per budgetavdelning. Den procentandel som visas är anslag för vilka åtaganden gjorts23 
och som förts över i förhållande till de totala anslagen24 inom en avdelning i budgeten.  

Figur 2.4 – Andelen överföringar per budgetavdelning 

 
Källa: Budget: Byråernas slutliga årsredovisningar för 2020, revisionsrättens sammanställning. 

                                                           
23 Anslag som det gjorts åtaganden för motsvarar de totala kostnaderna för rättsliga 

åtaganden som ingåtts under det innevarande budgetåret för genomförande av åtgärder 
under ett eller flera budgetår. 

24 Totala anslag som tagits upp i byråns budget för ett givet budgetår.  
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Åtgärder som bör vidtas 4 

För att komma till rätta med den stora andelen överförda anslag bör de berörda byråerna 
förbättra sin budgetplanering och genomförandecykel ytterligare.  

2.34. När det gäller åtta byråer (Cedefop, EBA, EIGE, Eiopa, Emsa, Esma, Europol och 
Frontex) konstaterade vi även andra typer av brister. Dessa avsåg problem med alltifrån 
avgiftsförvaltningen till sena betalningar, redovisningen av mottagna bidrag och beräkningen 
av bidrag från länder utanför EU till byråernas budgetar (se ruta 2.4). I figur 2.3 visas de 
vanligaste typerna av brister i budgetförvaltningen som identifierats. 

Ruta 2.4 

Exempel på felberäkning av bidragen från Eftaländer som inte är 
medlemmar i EU 

Den metod för beräkning av bidrag som fastställs i samarbetsavtalet mellan Cedefop och 
Efta tillämpades inte korrekt under budgetåret 2020. Revisorerna identifierade tre 
beräkningsfel med den totala effekten att Norges och Islands bidrag till Cedefops budget 
för 2020 var 20 272 euro högre än de borde ha varit, och EU:s bidrag var 20 272 euro 
lägre än det borde ha varit. 

 

Åtgärder som bör vidtas 5 

Eftersom överenskommelserna om medverkan innehåller olika metoder för att beräkna 
bidragen från associerade länder finns en risk för att dessa överenskommelser genomförs 
felaktigt. De berörda byråerna uppmanas att samråda med Europeiska kommissionen för 
att bedöma om de behöver anpassa sig till kommissionens överenskommelser om 
medverkan och beräkningsmetoder för bidragen från associerade länder. 

Olika iakttagelser om personalförvaltning  

2.35. Vid vår årliga revision av byråerna för budgetåret 2020 noterade vi en ökning av 
identifierade brister i personalförvaltningen. Vi granskade rekryteringsförfarandena vid 22 
byråer. För sex av dem (Acer, Easo, Efsa, EMA, Emsa och Frontex) identifierade vi olika typer 
av brister: otillräckliga åtgärder för att kontrollera rätten till lönetillägg för tillfälligt anställda 
(Emsa), otillsatta chefstjänster under alltför lång tid (Easo, Efsa), avsaknad av ändamålsenliga 
interna kontroller vid rekryteringsförfaranden (Acer), brister vid tillsättningen av 
urvalskommittéer (EMA) samt brister i hanteringen av lönegrader för nyanställda (Frontex).  



49 

 

Byråerna anpassade sig väl till den historiska situationen med covid-19 

2.36. Vi kompletterade vårt revisionsarbete med att granska hur EU:s byråer har hanterat 
och organiserat sina insatser till följd av covid-19-krisen. Granskningen omfattade de områden 
som anges i figur 2.5. Vi ger också några exempel på hur covid-19 har påverkat byråernas 
budgetgenomförande och arbetsprogram för budgetåret 2020. 

Figur 2.5 – Områden vi fokuserade på 

 
Källa: Revisionsrätten. 

2.37. Granskningen omfattar perioden från det att pandemin bröt ut i mitten av mars 
2020 till den 31 december samma år. I förekommande fall beaktades även ytterligare 
utveckling av de åtgärder som vidtagits av byråerna. Granskningen bygger på en enkät, 
analyser av dokumenterad bevisning som samlats in från byråerna och intervjuer med 
byråernas personal25. Vi samrådde också med EU-byråernas nätverk med hjälp av det 
gemensamma stödkontoret i Bryssel. Vi granskade alla 41 byråer som omfattas av vår 
årsrapport26. 

Byråerna aktiverade kontinuitetsplaner i god tid för att se till att viktiga styrningsprocesser 
fortsatte att fungera och att personalen mådde bra 

2.38. En organisations viktigaste vägledande dokument i en krissituation är dess 
kontinuitets- och katastrofplan. Det är ett vägledande dokument för arbetsförfaranden och 
organisation under en kris. Planen kan omfatta hela organisationen eller vara specifik för 

                                                           
25 Vi intervjuade personal från följande avdelningar: resurser och administration, juridik och 

upphandling, mänskliga resurser, IKT och kommunikation samt drift. 

26 Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) och Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) 
omfattades inte, eftersom de inte var ekonomiskt självständiga, det vill säga deras 
verksamhet bedrevs fortfarande inom Europeiska kommissionen vid tidpunkten för denna 
granskning. 
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enskilda affärsenheter (se ruta 2.5). Planen bygger på riskbedömningar och scenarieplanering 
och utgör en kritisk del av organisationens ram för intern kontroll.  

Ruta 2.5 

Exempel på innehållet i en kontinuitets- och katastrofplan 

 
Källa: Eiopas kontinuitetsplan. 

2.39. Kontinuitetsplanen är inte ett statiskt dokument. Enligt ISO-standard nr 2700127 ska 
organisationer med jämna mellanrum verifiera de fastställda och genomförda 
kontinuitetskontrollerna för informationssäkerhet för att säkerställa att de är giltiga och 
ändamålsenliga i ogynnsamma situationer. Vår granskning visade att 37 av 41 byråer (90 %) 
hade en formellt godkänd och uppdaterad kontinuitetsplan vid covid-19-pandemins utbrott (se 
figur 2.6). 

                                                           
27 ISO/IEC 27001 är en internationell standard för ledningssystem för informationssäkerhet. 

Den innehåller detaljerade krav för upprättande, införande, underhåll och ständig 
förbättring av ledningssystem för informationssäkerhet. 

Grundläggande viktig information 
för driftskontinuitet: 

• Kontakter i nödsituationer. 
• Förfaranden för nödutrymning.
• Kommunikationskanaler 

(förteckning över
e-postmottagare, telefonkedjor, 
webbplatser). 

• Samlingsplatser m.m.

Principer för driftskontinuitet: 

• Definitioner. 
• Sammanfattning av kritiska och 

väsentliga funktioner och 
förfaranden. 

• Rättslig grund. 
• Omfattning och scenarier. 
• Utbildning och 

medvetandehöjande åtgärder. 
• Provning och övningar.

Reaktion och insatser 

• Fastställande av roller och 
ansvarsområden för 
krishanteringsgrupper. 

• Grupper för driftskontinuitet och 
grupper för återhämtning.

Återhämtning och nedtrappning av 
insatser: 

• Definitioner. 
• Checklistor för återhämtning. 
• Förfaranden och aktörer för 

nedtrappning av insatser.
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Figur 2.6 – Formellt godkända och uppdaterade kontinuitetsplaner vid 
de flesta byråer 

 
Källa: Revisionsrättens finansiella revision 2020. 

2.40. Efter de första tecknen på spridning av viruset i slutet av 2019 och början av 2020 
började byråerna aktivera sina kontinuitetsplaner och vidta krisbegränsande åtgärder för att 
skydda personal, information och fysiska tillgångar (se ruta 2.6). Vissa byråer omfördelade 
också resurser för att hantera pandemins effekter (se ruta 2.7). Vår granskning visade att 34 av 
37 (92 %) byråer som hade formellt godkända och uppdaterade kontinuitetsplaner hade 
aktiverat dessa som en direkt följd av pandemin. De tre byråer som inte aktiverade sina planer 
– Berecbyrån, CdT och EFCA – uppgav att det inte var nödvändigt eftersom deras inledande 
åtgärder (t.ex. att införa distansarbete för all personal) inte krävde det.  

90 %
Vid covid-19-pandemins utbrott hade 37 av de 41
byråerna en formellt godkänd och uppdaterad 
kontinuitets- och katastrofberedskapsplan. Fyra byråer 
– Easo, EBA, EIGE och GSA – hade inte det.
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Ruta 2.6 

Tidslinje för EUIPO:s aktivering av kontinuitetsplanen 

 
Källa: Svar på revisionsrättens enkät och kompletterande information om aktiveringen från EUIPO. 

 

25 februari 2020
På grund av ökad oro över 
coronaviruspandemin informerar
personalavdelningen personalen om 
situationen och om de förebyggande 
åtgärder som bör vidtas.

12 mars 2020
Den verkställande direktörens första 
meddelande till personalen med en 
beskrivning av möjliga scenarier, 
inbegripet möjligheten att aktivera 
kontinuitetsplanen.

14 mars 2020
De spanska nationella myndigheterna 
utlyser undantagstillstånd, vilket i 
praktiken hindrar personalen från att 
komma in i EUIPO:s lokaler från och 
med måndagen den 16 mars.

Information publiceras på EUIPO:s
intranät med instruktioner om hur man 
organiserar möten med hjälp av 
videokonferensverktyg osv.

15 mars 2020

EUIPO aktiverar sin kontinuitetsplan 
och beordrar personalen att arbeta 
hemifrån. De anställda informeras om 
situationen via e-post och sms. 
Samordningstjänsten för 
kontinuitetsplanen kontaktar aktörerna i 
kontinuitetsplanen och den kritiska 
personal som krävs för att säkerställa 
kontinuiteten i EUIPO:s tjänster. 

16 mars 2020

Kontinuitetsplanens scenario 6 (nekat 
tillträde till EUIPO:s lokaler) sätts i 
kraft. EUIPO:s IKT-personal övervakar 
verksamheten för att säkerställa 
tillgången till VPN-sessioner. Dagliga 
möten som anordnas av EUIPO:s ledning 
inleds.
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Ruta 2.7 

Specialfall – ECDC:s åtgärder till följd av covid-19-pandemin 

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), som inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/200428, har en budget på 
82 miljoner euro och 271 anställda. Dess viktigaste uppgift är att samla in och sprida data 
om förebyggande och kontroll av sjukdomar hos människor och att avge vetenskapliga 
yttranden i denna fråga. Centrumet ska också samordna det europeiska nätverket av 
organ som arbetar inom detta område. Utbrottet av covid-19-pandemin 2020 är den 
allvarligaste folkhälsoutmaningen som centrumet har varit tvunget att ingripa mot sedan 
det togs i drift 2005. 

Med anledning av covid-19-utbrottet aktiverade ECDC sin handlingsplan mot folkhälsohot 
den 9 januari 2020. Detta dokument vägledde organisationen genom nödsituationen och 
gjorde att man kunde omfördela de resurser som behövdes för att hantera pandemin. De 
team som ansvarar för hot mot folkhälsan inom ECDC har i huvudsak producerat följande 
output om covid-19 under perioden: uppdateringar av uppgifter och övervakning 
inbegripet snabba riskbedömningar, vetenskaplig rådgivning till stöd för beslutsfattande 
på folkhälsoområdet, information om sjukdomen och motåtgärder till hälso- och 
sjukvårdspersonal och allmänheten samt svar på särskilda förfrågningar från EU:s 
institutioner och byråer. Parallellt med aktiveringen av handlingsplanen mot folkhälsohot 
genomförde ECDC åtgärder inom ramen för sin kontinuitetsplan för den löpande 
verksamheten från och med den 16 mars 2020. 

Källa: Revisionsrättens granskning av enkätsvar och en extern utvärdering av ECDC:s åtgärder med 
anledning av covid-19, kompletterat med intervjuer med ECDC:s personal och kontroll av den 
information som erhållits. 

2.41. I de åtgärder som vidtogs från februari till mitten av mars 2020 ingick att utse 
särskilda team med uppgift att leda organisationen och hanteringen av covid-19-insatserna (se 
ruta 2.8). I allmänhet bestod de av högt uppsatta företrädare från olika avdelningar inom 
organisationen29. Samordningsmöten hölls inledningsvis dagligen, även på helger, och senare 
två till tre gånger i veckan eller vid behov. Insatsteamen har fortsatt att vara aktiva under hela 
den period som granskningen omfattar. 

                                                           
28 EUT L 142, 30.4.2004, s. 1. 

29 Direktörer, chefer för administration/resurser, IKT, infrastruktur, logistik och 
kommunikation samt säkerhetspersonal. 
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Ruta 2.8 

Exempel på en intern arbetsgrupp som inrättats för att övervaka och 
hantera effekterna av covid-19 

EMA:s verkställande direktör beslutade den 16 mars 2020 att vidta ytterligare 
försiktighetsåtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Genom detta beslut 
fick en arbetsgrupp befogenhet att utarbeta förfaranden för övervakning och hantering av 
covid-19, hålla personalen informerad och anta strategier för att begränsa pandemin. 
Arbetsgruppens mandat var att se till att EMA förbereddes för alla tänkbara scenarier. I 
beslutet definierades även arbetsgruppens organisation i fyra separata arbetsflöden: 1) 
terapeutiska åtgärder, 2) försörjningskedjan, 3) driftskontinuitet och 
verksamhetspåverkan, 4) personalresurser.  

Källa: Svar på revisionsrättens granskningsenkät och tillhörande styrkande underlag. 

2.42. Den 16 mars 2020 hade samtliga byråer utökat sina förutsättningar för 
distansarbete och uppmanade all personal vars närvaro på arbetsplatsen inte var nödvändig 
att arbeta hemifrån. Det faktum att vissa möjligheter till distansarbete fanns redan före 
utbrottet var till hjälp i detta avseende. Detta innebar att det snarare handlade om en 
förstärkning och utökning av befintliga IKT-system än ett storskaligt införande av nya lösningar 
i mars 2020 (se ruta 2.9). Vår analys visade också att ingen av byråerna rapporterade allvarliga 
problem när det gäller kapacitet (bandbredd), konnektivitet eller datasäkerhet. Åtta byråer 
(Acer, Berecbyrån, CPVO, ECDC, Echa, Efsa, Eiopa och SRB) genomförde stresstest av sina IKT-
system före start, vilket gav ytterligare garantier för IKT-systemens funktion inför övergången 
till omfattande distansarbete.  
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Ruta 2.9 

Exempel på förstärkning och utökning av IKT och förutsättningar för 
distansarbete 

Enisa: Ett system för distansarbete hade funnits sedan augusti 2018. Den 11 mars 2020 
utfärdade Enisas ledning ett administrativt meddelande som tillät distansarbete för all 
personal, inklusive tillfälligt anställda. Det tog bara en dag för Enisa att se till att det fanns 
ett fungerande system för distansarbete för all personal.  

Emsa: Distansarbete för all personal infördes den 16 mars 2020 och började fungera 
omedelbart. Enligt Emsa hade personalen fram till den 3 juni 2020 genomfört 68 000 
enskilda Skypemöten, 3 444 Skypekonferenser, 2 203 enskilda möten i Teams och 287 
gruppmöten i Teams. 

EUIPO: När beslutet hade fattats genomfördes det omedelbart (se även ruta 2.6). Hela 
övergången till en distansarbetsmiljö för all personal genomfördes under ett veckoslut. 

Echa: Myndigheten stängde sina lokaler den 17 mars 2020 och övergick till distansarbete 
som regel, med undantag för personal som arbetar i väsentliga funktioner. Ingen 
infasningsperiod krävdes för att säkerställa fjärråtkomst till systemen för all personal. 

Europol: Under ett veckoslut delades omkring 400 bärbara datorer ut till personalen för 
att säkerställa driftskontinuitet. 

Cedefop: Förutsättningar för distansarbete fanns redan sedan oktober 2017. Personalen 
hade fått bärbara datorer och hade tillgång till samarbetsverktyg online och papperslösa 
förfaranden. Det gjorde att personalen kunde fortsätta arbeta efter den 17 mars 2020, 
när all verksamhet började bedrivas på distans. 

Källa: Revisionsrättens enkätresultat, intervjuer med byråernas personal och kontroll av den 
information som erhållits. 

2.43. Under pandemins gång har byråerna successivt ändrat och uppdaterat sina planer, 
eller tagit fram särskilda beredskapsplaner för att bättre kunna hantera de specifika effekter 
som pandemin haft på deras enskilda organisationer och insatser. Den 31 december 2020 hade 
16 byråer sett över, eller planerade att se över, sina befintliga kontinuitetsplaner på grundval 
av de erfarenheter som hade gjorts fram till dess30. Till exempel lade Cepol till ett 
pandemiscenario i sin plan. Easa, som är tillsynsmyndighet inom luftfartssektorn, påverkades 
särskilt av pandemisituationen. Byrån beslutade att rikta om sin kontinuitetsplan och sina 
insatser mot de specifika hälso- och säkerhetsaspekterna av covid-19, inte bara för Easas 
personal, utan även för luftfartspersonal, passagerare och andra berörda parter inom 

                                                           
30 Acer, Berecbyrån, CdT, Cepol, CPVO, Eacea, Easa, Easme, EBA, ECDC, EFCA, Eiopa, Emsa, 

ETF, Europol och SRB. 
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luftfartssektorn i allmänhet. Fem byråer – EBA, ECDC, Eiopa, Europol och EUIPO – har beställt 
externa utvärderingar av hanteringen och organisationen av deras åtgärder.  

2.44. Alla byråer hade tagit med nedtrappningsåtgärder i sina kontinuitetsåtgärder, till 
exempel gradvis återgång till arbetsplatsen för personalen. De flesta byråer använde en 
gradvis strategi, vanligtvis i form av en plan med fyra faser (i ruta 2.10 finns ett exempel) med 
möjlighet till en kontrollerad upp- eller nedtrappning beroende på pandemins utveckling. 
Genomförandet av upp- och nedtrappningsåtgärderna skulle följa rekommendationer och 
förhållningsorder från nationella och regionala hälsomyndigheter samt riskbedömningar och 
vägledning från Europeiska kommissionen, ECDC och WHO. I praktiken varierade 
genomförandet från en byrå till en annan, främst beroende på de olika nationella/regionala 
åtgärder som vidtagits av de berörda myndigheterna. 

Ruta 2.10 

Exempel på de olika faserna i en plan för återgång till arbetsplatsen 

 
Källa: Svar på revisionsrättens enkät och information från byrån. 

2.45. Huvudsyftet med beslutet att övergå till omfattande distansarbete var att skydda 
personalen. Att personalens välbefinnande prioriterades framgick av ett stort antal interna 
dokument som vi tog del av och bekräftades i intervjuer med byråernas ledning. Pandemins 
inverkan på arbetet och personalen, inbegripet hur man organiserar återgången till 
arbetsplatsen, diskuterades också ingående i EU-byråernas nätverks rådgivande grupp om nya 
arbetssätt (se ruta 1.2). Enligt den information vi tagit del av från EU-byråernas nätverk hade 
de flesta i byråernas personal i allmänhet klarat sig bra igenom den svåra situation som 
pandemin orsakat. Arbetstidsstatistik som tagits fram av byråerna visade att personalen 
arbetade fler timmar än tidigare31 för att klara av de nya uppgifter som förväntades av dem. 
Återkoppling från byråerna visade att personalen var engagerad och presterade på minst 
samma nivå som tidigare. Enligt iakttagelser som gjorts av byråer som är specialiserade på 
arbetsvillkor, såsom Eurofound och EU-Osha, är det normalt med produktivitetstoppar (och 
personalens engagemang) i kristider, men det är inte hållbart över tid. Medlemmarna i EU-

                                                           
31 36 nätverksmedlemmar deltog, men konsoliderade uppgifter finns för närvarande inte 

tillgängliga. Slutsatserna bygger på protokollen från de möten som hållits av EU-byråernas 
nätverk.  

Den 13 maj 2020 antog Easa en strategi för en gradvis återgång till arbetsplatsen och fastställde 
en handlingsplan som meddelades personalen. Återgången organiserades i fyra faser:
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FAS 1
Försiktigt första 
upphävande av 
isoleringen

FAS 2
Successivt 
lättande på 
åtgärderna
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En allmän 
återgång till det 
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byråernas nätverk uppskattade att andelen av personalen som hade angett någon form av 
svårigheter låg på 10–20 %. I ruta 2.11 nedan ges några exempel på vanliga åtgärder som 
byråerna vidtagit för att stötta personalen under denna period.  

Ruta 2.11 

Stödåtgärder för personalens välbefinnande 

 
Källa: Svar på revisionsrättens enkät, information från EU-byråernas nätverk. 

Viktiga styrningsprocesser och löpande verksamhet fortsatte utan allvarliga störningar, med 
några undantag  

2.46. Varje byrå har en styrelse som utgör byråns högsta ledningsorgan. Styrelsens 
huvuduppgift är att ge byrån strategisk inriktning och att övervaka dess verksamhet32. De 
fysiska styrelsemötena ställdes in under andra halvan av mars 2020 och ersattes sedan med 
skriftliga förfaranden eller genomfördes virtuellt. I denna nya miljö kunde styrelserna 
sammanträda i enlighet med kraven i byråernas inrättandeförordningar och fatta beslut enligt 
lagstadgade krav i tid. Röstningsförfarandena upprätthölls med hjälp av särskilda elektroniska 
röstningsverktyg, såsom EUSurvey, även för beslut som omfattades av begränsningar eller var 

                                                           
32 Styrelsens namn varierar mellan byråerna: några byråer har till exempel en tillsynsstyrelse, 

andra en förvaltningsstyrelse eller styrelse. Genomförandeorganen däremot leds av 
styrkommittéer.  
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konfidentiella. Exempel på stadgeenliga beslut som fattats av byråerna under pandemin är 
antagande av budgetar, ändringar, överföringar, programplaneringsdokument, årliga 
verksamhetsrapporter och yttranden om slutliga räkenskaper. Under pandemin har styrelser 
utsett nya anställda på höga poster, såsom verkställande direktörer, inom EMA, EBA, Easme 
och GSA. Styrelserna har därmed kunnat utöva sin ledningsfunktion på ett ändamålsenligt sätt 
under pandemin. 

2.47. Vår granskning visade att byråerna kunde säkerställa att centrala 
verksamhetsfunktioner (administration, IKT, personal osv.) fortsatte att fungera under 
pandemin, tack vare övergången till virtuellt beslutsfattande och distansarbete (se ruta 2.12). 

Ruta 2.12 

Exempel på upprätthållande och anpassning av kritiska it-tjänster 
under covid-19-pandemin 

När tillträdet till byråernas lokaler begränsades för personal och externa 
tjänsteleverantörer säkrades driftskontinuiteten för kritiska it-tjänster genom att man 
övergick till att tillhandahålla tjänster på distans i stället för på plats, efter samråd med 
respektive partner-GD och GD Budget. Dessa arrangemang är tänkta att gälla under en 
viss tid, i de flesta fall under den återstående löptiden för pågående kontrakt. Vid 
utformningen av nya it-kontrakt kommer man att mer allmänt inkludera båda 
alternativen, med tjänsteleverans på distans eller på plats, för att ge utrymme för 
framtida flexibilitet. 

Källa: Revisionsrättens enkätresultat, intervjuer med byråernas personal och kontroll av den 
information som erhållits. 

2.48. Trots pandemin kunde byråerna köpa in varor och tjänster i tid och till den kvantitet 
och kvalitet som krävdes. Vi fann mycket få fall där anbudsinfordringar hade misslyckats, där 
det inte hade inkommit tillräckligt med anbud eller där vissa tjänster hade avbrutits eller ställts 
in. Anbudsgivares begäran om förlängning av tidsfrister beviljades utan att betydande 
förseningar uppstod. Byråerna hade infört elektroniska förfaranden för att lämna anbud (e-
inlämning) i öppna upphandlingar, vilket gjorde att de kunde genomföras i en virtuell miljö33. 
Utvärderingskommittéerna genomförde sitt arbete online. De undertecknade beslut 
elektroniskt och bekräftade undantagsvis utfall via e-post. Ett annat exempel var tillämpningen 
av en tillfällig regel, enligt riktlinjer från Europeiska kommissionen, som innebar att man kunde 
godta elektroniska signaturer på kontrakt i stället för originalsignaturer, tills man återgår till 
mer normala arbetsförhållanden (se ruta 2.13). 

                                                           
33 Byråer som fortfarande använder sig av ett pappersbaserat system för inlämning av anbud 

av lägre värde godkände undantagsvis anbud via e-post i stället för på papper tills de 
normala förfarandena återupptas. 
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Ruta 2.13 

Exempel på åtgärder i hanteringen av upphandlingsförfaranden som 
en byrå vidtagit med anledning av covid-19-pandemin  

Europol genomförde en rad åtgärder för att upprätthålla en effektiv hantering av 
upphandlingsförfaranden och tillhörande verksamhet som omfattade att 

o bedöma vilka viktiga verksamheter som organisationen måste upprätthålla när 
pandemin bröt ut, 

o utarbeta skrivelser till utvalda entreprenörer om force majeure-situationen till följd 
av pandemin och om hur pågående specifika kontrakt och inköpsorder påverkades, 

o göra skyndsamma beställningar för att täcka de exceptionella behov som pandemin 
gav upphov till (t.ex. hårdvara, programvara och utrustning), 

o tillhandahålla strategisk och juridisk rådgivning om upphandling och kontrakt med 
kort varsel (främst i frågor som rörde skydd av medicinska uppgifter under krisen, 
vägran att godta force majeure-förklaringar, utformning av e-signaturer, 
upphandling och implementering), 

o ändra olika avtal för att anpassa riskerna i samband med pandemin (t.ex. ändringar 
av kontrakts omfattning, leveransmetoder eller distansarbete för konsulter). 

2.49. I våra finansiella revisioner för budgetåret 2020 bedömde vi efterlevnaden av 
upphandlingsreglerna, inklusive förfaranden som potentiellt kunde ha påverkats av 
pandemin34. Närmare uppgifter om vårt arbete finns i kapitel 3 i denna rapport.  

2.50. När det gäller upphandlingar och kontrakt under pandemin konstaterade vi att 
byråerna från fall till fall hade sökt vägledning från sina partner-GD och/eller GD Budget innan 
de gick vidare. Vi såg ingen överdriven användning av direkt tilldelning av kontrakt utan 
konkurrensutsättning på grund av pandemin jämfört med tidigare år. I ett fall noterade vi att 
Easo hade utnyttjat undantaget på grund av synnerlig brådska enligt punkt 11.1 c i bilaga I till 
budgetförordningen för att täcka upp för ett betydande avbrott i leveranserna av personlig 
skyddsutrustning inom ramen för ett befintligt kontrakt. Detta påverkade inte lagligheten och 
korrektheten i upphandlingsförfarandet. Sammantaget drog vi slutsatsen att 
upphandlingsreglerna på det hela taget respekterades, med några få specifika undantag 
(se ruta 2.14). 

                                                           
34 Vi granskade 3–5 förfaranden per byrå. 
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Ruta 2.14 

Exempel på bristande efterlevnad av upphandlingsregler med direkt 
koppling till covid-19-pandemin 

Eiopa: I maj 2020 tecknade Eiopa ett kontrakt för tillhandahållande av klassrumsförlagda 
utbildningskurser. Vid denna tidpunkt höll pandemin på att breda ut sig och man kände 
redan till begränsningarna när det gällde evenemang som krävde fysisk närvaro. Eiopa 
undertecknade en ändring av kontraktet i augusti 2020 där nya kontraktspunkter ingick: 
tillhandahållande av virtuella kurser. Det fastställda priset för de virtuella kurserna var 
högre än det pris för utbildningskurser på plats som man hade kommit överens om i det 
ursprungliga kontraktet. Dessa ändringar utgjorde nya kontraktsvillkor. Om dessa villkor 
hade ingått i det ursprungliga upphandlingsförfarandet hade det kunnat locka fler 
anbudsgivare till mer konkurrenskraftiga priser, eftersom utbildningarna inte behövde ske 
på plats och det därmed inte fanns några geografiska begränsningar. Kontraktsändringen 
är inte förenlig med direktiv 2014/24/EU35 och är därför oriktig. 

Cepol: Cepol betalade en avbokningsavgift för en hotellbokning i samband med ett 
utbildningsevenemang som skulle ha anordnats i Budapest i september 2020. 
Utbildningsevenemanget ställdes in på grund av covid-19-restriktioner. Om byrån i stället 
hade åberopat force majeure-klausulen i ramavtalet hade avbokningen kunnat göras utan 
kostnad. I detta fall skyddade inte Cepol EU:s ekonomiska intressen på ett ändamålsenligt 
sätt. 

Källa: Revisionsrättens finansiella revision 2020. 

2.51. Vi noterade ett antal avbrott i rekryterings- och urvalsförfaranden på grund av de 
nedstängningsåtgärder och reserestriktioner som infördes i mars 2020 (se exempel i 
ruta 2.15). Från mitten av april 2020 kunde de flesta byråer återuppta rekryteringen när 
onlineförfaranden hade införts så att urvals- och introduktionsförfaranden kunde genomföras 
på distans. Även om lösningar på distans har gjort det möjligt att fortsätta viktiga 
rekryteringsförfaranden har en del problem förekommit. Flera byråer beskrev processen som 
tungrodd och tidskrävande och uppgav att förfarandena inledningsvis hade påverkats av 
tekniska problem, såsom anslutningsproblem, att sökande plötsligt inte var tillgängliga och 
utmaningen att introducera ny personal i en virtuell miljö. En annan utmaning i samband med 
distansprov var att det var svårt för de sökande att visa vissa färdigheter online. 

2.52. Det faktum att rekryteringstakten minskade i början av 2020 skapade en risk för 
flaskhalsar i personalförsörjningen i framtiden, eftersom det för allt fler framtida anställda 
kommer att behövas lämpliga (virtuella) introduktionsförfaranden, personalakter, 
utbildningskurser och utvärderingar. Trycket kommer att vara extra högt på de byråer som 
rekryterar ett stort antal personer, såsom Frontex (se ruta 2.15), medan det kommer att vara 
ett mindre problem för mindre byråer. 

                                                           
35 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65). 
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Ruta 2.15 

Pandemins inverkan på rekryteringen 

Frontex: Den allmänna avmattningen i rekryteringen till följd av pandemin försenade 
rekryteringen av de 40 övervakare av grundläggande rättigheter som enligt förordning 
(EU) 2019/189636 skulle utses senast den 31 december 2020. Vid tidpunkten för vår 
revision hade inga övervakare utsetts. Denna situation utgör en allvarlig risk för byråns 
verksamhet och rykte. 

Easo: Den 28 februari 2020 ställde den verkställande direktören in alla planerade 
anställningsintervjuer. Samtliga 161 sökande som kallats till intervjuer och prov på Malta 
informerades om detta. De inställda intervjuerna ledde till en månads försening för alla 
rekryteringar och innebär att inflödet av nyanställda i ett senare skede kan bli en 
utmaning.  

Källa: Svar på revisionsrättens enkät. 

2.53. Riskerna i samband med urvalsförfaranden har minskats. Ansökningar har lämnats in 
elektroniskt till funktionsbrevlådor som skapats för ändamålet, och intervjuer har anordnats på 
distans (online med hjälp av Teams, Outlook eller Skype). Skriftliga prov har genomförts online, 
antingen i ett enskilt möte mellan sökanden och en personalrepresentant från byrån, eller 
under övervakning av en extern tjänsteleverantör. Medlemmarna i utvärderingskommittén 
kunde mötas virtuellt och godkänna dokument och beslut med hjälp av elektroniska signaturer 
eller via e-post.  

2.54. Byråernas erfarenheter av rekryterings- och urvalsförfaranden har hittills varit 
blandade. Det beror till exempel på om byråerna behöver anställa få eller många nya, på lokala 
nedstängningsåtgärder, på interna personalresurser och på hur beroende byråerna är av 
externa tjänsteleverantörer.  

2.55. En ytterligare utmaning i samband med pandemin gällde kravet på att sökande ska 
genomgå läkarundersökningar före anställning. I vissa länder avbröts tillgången till hälso- och 
sjukvårdstjänster på grund av strikta nedstängningsåtgärder. De byråer som använder sig av 
Europeiska kommissionens läkartjänst i Bryssel för läkarundersökningar före anställning blev i 
sin tur påverkade av att denna stängdes under en viss tid. I enlighet med Europeiska 
kommissionens instruktioner gick byråerna med på att senarelägga läkarundersökningarna och 
erbjuda villkorade kontrakt som gör att de anställda får ytterligare tid på sig att genomgå 
undersökningarna. Vår granskning visar att 15 byråer (37 %) använde detta alternativ för att 
fortsätta rekrytera personal37. Om de nyanställda inte genomgår undersökningarna inom den 
fastställda tidsfristen, vanligtvis före provanställningens slut, blir kontrakten ogiltiga.  

                                                           
36 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 (EUT L 295, 14.11.2019, s. 1). 

37 Acer, Berecbyrån, CPVO, EBA, Echa, Easo, Eiopa, Ercea, Esma, EUIPO, Eurojust, Frontex, 
GSA, Inea och SRB.  
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Byråerna har fortsatt att fullgöra sina uppdrag trots covid-19-pandemin, om än i 
långsammare takt 

2.56. Även om det är svårt att helt skilja ut effekterna av pandemin kan vi dra slutsatsen 
att pandemin har påverkat samtliga byråers kärnverksamhetsområden i varierande grad.  

2.57. I allmänhet kan vi notera att pandemin har påskyndat förändringen av sättet att 
arbeta, vilket har lett till budgetbesparingar på flera områden. För samtliga byråer gäller att 
budgeten för tjänsteresor och resekostnader inte har utnyttjats fullt ut. Minskningen var 
nästan 90 % för vissa byråer. Besparingar gjordes också till följd av att rekryteringsförfaranden, 
läkarundersökningar inför anställning och personliga möten skjutits upp eller ställts in samt att 
kurser hållits online. Likaså har behovet minskat avsevärt av tjänster inom matservering, 
städning, vatten- och elförsörjning på plats samt säkerhetstjänster. 

2.58. Byråerna såg över sina budgetar och mål, gjorde omprioriteringar och omfördelade 
medel till andra områden för att undvika alltför stora förfallna anslag vid årets slut, även om 
vissa brister konstaterades (se punkterna 2.32 och 2.33). Men avstannandet och de förändrade 
arbetssätten med bland annat färre tjänsteresor och fysiska möten märks ändå genom ett 
antal minskningar av byråers godkända budgetar för 2020 och efterföljande återföringar av 
anslag till Europeiska kommissionen. En annan indikator är den allmänna ökningen av anslag 
som förts över från budgetåret 2020 till budgetåret 2021 jämfört med föregående år. 

2.59. Vi noterade att några avgiftsmottagande byråer (Echa, Easa och ERA) har upplevt en 
ökad volatilitet i de avgifter som fakturerats och uppburits, vilket har påverkat deras 
budgetplanering och finansiella stabilitet i allmänhet. Till exempel rapporterades betydande 
minskningar av avgiftsintäkterna under 2020 av Echa (7,0 miljoner euro lägre avgiftsintäkter 
enligt Reach-förordningen än vad som ursprungligen budgeterats) och Easa (3,2 miljoner euro 
lägre avgiftsintäkter jämfört med 2019). 

2.60. När det gäller arbetsprogram och verksamhet har pandemin lett till betydande 
omprioriteringar av resurser och planerad verksamhet mot covid-19-relaterad verksamhet. De 
tydligaste exemplen finns på politikområdet hälsa (ECDC och EMA). Enligt en extern 
utvärdering38 (se även ruta 2.7) är pandemin det allvarligaste hot mot folkhälsan som ECDC har 
tvingats hantera sedan centrumet inrättades 2004. Under 2020 har EU:s insatser mot covid-19 
blivit ECDC:s dominerande verksamhet som tar större delen av centrumets tid och resurser i 
anspråk39. EMA har upplevt en stor förändring av hela det landskap som myndigheten verkar i. 

                                                           
38 Strategic and performance analysis of ECDC response to the COVID-19 pandemic, McKinsey, 

november 2020. 

39 Enligt sin årliga verksamhetsrapport för 2020 tvingades centrumet ställa in eller skjuta upp 
35 % av den output som ursprungligen planerats för 2020 och omfördela resurser till covid-
19-relaterade åtgärder. 
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Pandemin har särskilt påverkat hela det europeiska nätverket för läkemedelstillsyn40 och satt 
press på EMA att förbättra samordningen av EU:s tillsynsnätverk samt påskynda 
kommittéförfarandena för covid-19-relaterade produkter. I november 2020 lade 
kommissionen också fram ett förslag till ny förordning som ska komplettera och stärka EMA:s 
nuvarande huvuduppgifter och bredda myndighetens mandat för att ytterligare underlätta 
samordnade insatser på EU-nivå vid hälsokriser41. 

2.61. Byråer som genomför EU:s politik på andra områden påverkades också. Frontex 
kunde till exempel inte genomföra planerade återvändandeinsatser på grund av 
internationella reserestriktioner och såg en minskning med 52,5 % jämfört med den budget 
som ursprungligen godkänts för återvändandeinsatser under 2020. Eurofounds planerade 
fältarbete för den sjunde europeiska undersökningen om arbetsvillkor ändrades avsevärt, 
vilket innebar ett avbrott i en potentiell trendanalys av arbetsvillkor under mer än 20 år. Easa, 
Emsa och ERA fick göra plötsliga omprioriteringar då de som en direkt följd av pandemin måste 
tillhandahålla nya riktlinjer för att säkerställa att transport- och rörlighetssektorerna följer 
europeiska åtgärder och regler för säkerhet och hälsa.  

2.62. Vi konstaterade därmed att byråerna vidtagit relevanta åtgärder och snabbt 
anpassat sitt arbete till pandemin. Det gjordes genom påskyndade digitaliseringsåtgärder, 
bättre samarbete och förbättrade sätt att utbyta information för att kunna upprätthålla 
verksamheten (se ruta 2.16).  

                                                           
40 Det europeiska nätverket för läkemedelstillsyn är ett nätverk av nationella behöriga 

myndigheter i EU:s medlemsstater och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 
som samarbetar med EMA och Europeiska kommissionen.  

41 EMA:s slutliga programplaneringsdokument för 2021–2023 (EMA/53919/2021). 
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Ruta 2.16 

Exempel på god praxis som bör fortsätta 

Vi vill lyfta fram ett antal exempel på god praxis som EU:s byråer bör fortsätta med när 
situationen gradvis återgår till normala förhållanden. 

o Fortsätt att införliva de erfarenheter som hittills gjorts av pandemin i översyner och 
förfaranden för driftskontinuitet. 

o Fortsätt den digitaliseringsprocess som har snabbats på genom pandemin, till 
exempel genom att införa helt digitala arbetsflöden och tekniska lösningar för 
arbetsplatser. 

o Fortsätt att utveckla de onlinebaserade åtgärder för personalens välbefinnande och 
verktyg för yrkesmässig utveckling som infördes under pandemin. 

o Fortsätt att anpassa personalbedömningsförfaranden och personalrelaterade 
prestationsindikatorer till en virtuell eller blandad arbetsmiljö. 

o Fortsätt att anpassa programplanering och mål så att de återspeglar EU-byråernas 
verksamhet och tillhandahållande av tjänster under rådande (post-)covid-19-
förhållanden. 

Byråerna följer upp tidigare års granskningsiakttagelser 

2.63. Vi lämnar information om de uppföljande åtgärder som byråerna har vidtagit som 
svar på iakttagelser från tidigare år. Av figur 2.7 framgår att korrigerande åtgärder i de flesta 
fall hade avslutats eller pågick 2020 för de 174 iakttagelser som inte hade åtgärdats i slutet av 
2019. För 31 byråer42 rapporterar vi om 86 iakttagelser som inte hade åtgärdats eller där 
åtgärder pågick. Av de 14 iakttagelser som inte hade åtgärdats, låg de nödvändiga 
korrigerande åtgärderna för fyra iakttagelser inte (helt) inom byråns (egen) kontroll. 

                                                           
42 Acer, Berecbyrån, Cedefop, Cepol, Chafea, CPVO, Easa, Easme, Easo, EBA, Echa, EIGE, Eiopa, 

EIT, Efsa, EMA, ECNN, Emsa, Enisa, Esma, ETF, EUIPO, eu-Lisa, EU-Osha, Eurofound, 
Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA och REA. 
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Figur 2.7 – Byråernas arbete med att följa upp tidigare års iakttagelser 

 
Källa: Revisionsrätten. 
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Andra publikationer inriktade på 
byråer som revisionsrätten har 
offentliggjort  
2.64. Utöver de granskningsrapporter som specifikt avser byråerna offentliggjorde 
revisionsrätten också ett antal särskilda rapporter under 2020 om genomförandet av EU-politik 
som berörde ett antal byråer (figur 2.8). 
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Figur 2.8 – Revisionsrättens övriga särskilda rapporter från 2020 som 
berör byråer43 
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Källa: Revisionsrätten. 
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Svar från EU-byråernas nätverk 
1.22. EUIPO vill framhålla lagstiftarnas beslut som bekräftades under den senaste 
lagstiftningsreformen. Enligt artikel 176.2 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken ska budgetkommittén 
bevilja immaterialrättsmyndighetens verkställande direktör ansvarsfrihet för genomförandet av 
budgeten. Denna ansvarsfrihet bygger i hög grad på revisionsrättens rapporter. 

Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO) vill påpeka att dess förvaltningsråd är dess 
budgetmyndighet. Den tillämpliga bestämmelsen anges i artikel 109 i rådets förordning (EG) 
nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt. 

Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) vill påpeka att den också är en helt självfinansierad 
byrå. SRB:s budget och tjänsteförteckning godkänns vid plenarsessionen efter förslag som lagts 
fram av dess ordförande i enlighet med artikel 61 i förordning (EU) nr 806/2014. 

2.23. EU-byråernas nätverk (EUAN) välkomnar Europeiska revisionsrättens årsrapport om EU:s 
byråer för budgetåret 2020. Nätverket har enats om att ett större fokus bör läggas på 
internkontrollsområdena inom ramen för de integrerade förvaltningssystemen. En 
arbetsgrupp för frågor som rör internkontroll inrättades i april 2021. Arbetsgruppens mål är 
bland annat att främja kunskapsutbyte för att på ett bättre sätt kunna integrera och samordna 
frågor som rör internkontroll i byråernas övergripande förvaltningssystem, samt för att öka 
dessa frågors effektivitet och ändamålsenlighet. Detta sker genom utbyte av bästa praxis, 
ramar, metoder och strategier inom EUAN.  

2.21., 2.35. EUAN är medvetet om revisionsrättens preliminära iakttagelser, särskilt när det 
gäller förvaltning av offentlig upphandling, rekryteringsförfaranden och budgetförvaltning. 
Medlemmarna i EUAN arbetar för att kontinuerligt förbättra sina policyer och förfaranden. 
Nätverket vill betona att de preliminära iakttagelserna i de enskilda fallen skiljer sig från byrå 
till byrå. Därför vill nätverket hänvisa till byråernas individuella svar på revisionsförklaringen.  

Ruta 2.8 EMA:s arbetsområde 1 om terapeutiska åtgärder omfattade också inrättandet av 
EMA:s arbetsgrupp för covid-19-pandemin. Denna arbetsgrupp är central i arbetet för att göra 
det möjligt för EMA, det europeiska nätverket för läkemedelstillsyn och Europeiska 
kommissionen att vidta snabba och samordnade lagstiftningsåtgärder under pandemin i alla 
EU:s medlemsstater. Arbetsområde 2 om leveranskedjan omfattade inrättandet av EU:s 
verkställande styrgrupp för läkemedelsbrister orsakade av större händelser. Syftet med denna 
styrgrupp, som inrättades tillsammans med det europeiska nätverket för läkemedelstillsyn och 
leddes av Europeiska kommissionen, var att tillhandahålla strategiskt ledarskap för brådskande 
och samordnade åtgärder samt att förebygga och mildra leveransstörningar under pandemin. 

2.39. Efter revisionen godkände Easo sin kontinuitetsplan den 31 maj 2021. 

Ruta 2.15 Rekryteringsförfarandet avbröts endast tillfälligt under en månads tid. Easo fortsatte 
att rekrytera personal i snabb takt genom ett urvalsförfarande på distans. Trots de svårigheter 
som pandemin förde med sig lyckades Easo under år 2020 rekrytera 86 personer till den 
ordinarie personalstyrkan, vilket gör 2020 till vårt mest framgångsrika år när det gäller 
rekrytering. 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/emas-governance-during-covid-19-pandemic#covid-19-ema-pandemic-task-force-section
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/european-medicines-regulatory-network
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3.1. Information till stöd för 
revisionsförklaringarna 

Grund för uttalandena 

3.1.1. Vi utförde vår revision i enlighet med de internationella revisionsstandarder (ISA) 
och etiska riktlinjer som fastställts av IFAC och de internationella standarder för högre 
revisionsorgan (Issai) som fastställts av Intosai. I avsnittet om revisorns ansvar nedan beskrivs 
vilket ansvar vi har enligt dessa standarder. Vi är oberoende, i överensstämmelse med de 
etiska riktlinjer för yrkesutövande revisorer som utfärdats av International Ethics Standards 
Board for Accountants (IESBA:s etikkod) och de etiska krav som är relevanta för vår revision, 
och vi har fullgjort vårt etiska ansvar i övrigt i enlighet med dessa krav och IESBA:s etikkod. Vi 
anser att vi har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis till stöd för vårt 
uttalande. 

Ledningens och styrelsens ansvar 

3.1.2. I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och byråernas 
budgetförordningar ansvarar respektive byrås ledning för att upprätta och lägga fram 
räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den 
offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I detta 
ingår att utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att 
upprätta och lägga fram årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, 
ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen uppfyller de 
officiella kraven i regelverket. Byråernas ledningar har det slutliga ansvaret för att de 
transaktioner som ligger till grund för byråernas räkenskaper är lagliga och korrekta. 

3.1.3. När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma byråns förmåga 
att fortsätta verksamheten. Den ska upplysa om alla frågor som påverkar byråns status när det 
gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna, 
såvida ledningen inte har för avsikt att antingen avveckla enheten eller att upphöra med 
verksamheten eller inte har något annat realistiskt alternativ än att göra något av detta. 

3.1.4. Styrelserna ansvarar för tillsynen över byråernas process för finansiell rapportering. 
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Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de 
underliggande transaktionerna 

3.1.5. Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida byråernas räkenskaper 
innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga 
och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna revisionsförklaringar om 
räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet 
till Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller 
bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter 
eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna. 

3.1.6. När det gäller intäkter granskar vi bidragen från Europeiska kommissionen eller 
samarbetsländerna och bedömer byråernas förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära 
eventuella andra intäkter. 

3.1.7. När det gäller kostnader granskar vi betalningstransaktioner när kostnaderna har 
uppkommit, bokförts och godkänts. Revisionen omfattar alla betalningar (även dem som avser 
inköp av tillgångar) som inte är förskott vid den tidpunkt de görs. Förskott granskas när 
mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och byrån har 
godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare. 

3.1.8. I enlighet med ISA och Issai tillämpar vi vårt professionella omdöme och är 
professionellt skeptiska under hela revisionen. Vi gör också följande:  

o Identifierar och bedömer riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i 
räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte 
följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder för att hantera dessa risker och inhämtar 
tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis till stöd för våra uttalanden. Risken för att 
väsentliga felaktigheter eller väsentlig bristande efterlevnad som beror på oegentligheter 
inte upptäcks är större än om de beror på fel, eftersom det vid oegentligheter kan handla 
om maskopi, förfalskning eller uppsåtlig underlåtenhet eller att man har satt sig över den 
interna kontrollen. 

o Skaffar oss en förståelse av de interna kontroller som är relevanta för revisionen i syfte 
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i de interna 
kontrollerna. 

o Utvärderar ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 
rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och därmed sammanhängande 
upplysningar. 
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o Kommer, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, fram till en slutsats om huruvida 
ledningens användning av antagandet om fortsatt drift är riktig och huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om en byrås förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
kommer fram till att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, är vi skyldiga att hänvisa till 
därmed sammanhängande upplysningar i räkenskaperna i vår granskningsrapport eller, 
om upplysningarna inte är korrekta, modifiera vårt uttalande. Våra slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som vi har inhämtat fram till datumet för vår granskningsrapport. Men 
framtida händelser eller förhållanden kan förorsaka att enheten inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

o Utvärderar räkenskapernas och de tillhörande upplysningarnas övergripande 
presentation, struktur och innehåll, och om räkenskaperna återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som gör att en rättvisande bild erhålls. 

o Inhämtar tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende byråernas finansiella 
information för att kunna göra ett uttalande om räkenskaperna och de underliggande 
transaktionerna. Vi är ansvariga för styrningen, övervakningen och utförandet av 
revisionen. Vi är ensamma ansvariga för vårt revisionsuttalande. 

o Vi har, i tillämpliga fall, beaktat det revisionsarbete som en oberoende extern revisor har 
utfört avseende byråernas räkenskaper i enlighet med artikel 70.6 i EU:s 
budgetförordning. 

Vi informerar ledningen om bland annat revisionens planerade inriktning och omfattning samt 
tidpunkt för revisionen och viktiga granskningsresultat, inbegripet betydande brister i de 
interna kontrollerna som vi har identifierat under vår revision. Bland de förhållanden som vi 
har informerat byråerna om fastställer vi vilka som var av störst betydelse vid vår revision av 
räkenskaperna för den aktuella perioden och som därför utgör områden av särskild betydelse 
för revisionen. Vi beskriver dessa förhållanden i vår granskningsrapport, såvida inte lagstiftning 
eller förordningar förbjuder offentliggörande av upplysningarna i fråga, eller vi, under 
synnerligen ovanliga omständigheter, beslutar att inte informera om ett förhållande i vår 
rapport därför att de negativa konsekvenserna av det rimligen kan förväntas bli större än 
fördelarna för allmänintresset med offentliggörandet. 



Byråer som finansieras under rubrik 1a 
i den fleråriga budgetramen – 

Konkurrenskraft för tillväxt och 
sysselsättning 
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Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) 

3.2. Europeiska unionens byrå för 
samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (Acer) 

Inledning 

3.2.1. Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer,
nedan kallad byrån) ligger i Ljubljana och inrättades genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 713/200944. Byråns viktigaste uppgift är att bistå de nationella 
tillsynsmyndigheterna att på unionsnivå utöva de tillsynsuppgifter som utförs i 
medlemsstaterna och vid behov samordna deras verksamhet. Genom förordningen om 
integritet och öppenhet på grossistmarknaden för energi (Remit-förordningen)45 fick byrån fler 
ansvarsområden, tillsammans med nationella tillsynsmyndigheter, som gäller övervakningen 
av den europeiska grossistmarknaden för energi. Figur 3.2.1 visar nyckeltal för byrån46. 

Figur 3.2.1 – Nyckeltal för byrån 

* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret.

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och byråns slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från byrån. 

44 EUT L 211, 14.8.2009, s. 1. 

45 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1), 
där byrån ges en viktig roll som övervakare av handeln på grossistmarknaderna för energi i 
hela Europa. 

46 Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.acer.europa.eu. 
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Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.2.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från byråns ledning. 

3.2.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.2.4. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter, som består av årsredovisningen47 och rapporterna om 
budgetgenomförandet48 för det budgetår som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

                                                           
47 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

48 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.2.5. Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2020 
i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 
31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i 
nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess 
budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.2.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år som 
slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Betalningar 
Grund för ett uttalande med reservation om lagligheten och korrektheten i de 
betalningar som ligger till grund för räkenskaperna 

3.2.7. I vår rapport om årsredovisningen för budgetåret 2019 drog vi slutsatsen att 
flera specifika kontrakt inom ett ramavtal för it-tjänster var oriktiga, eftersom det inte 
hade genomförts något konkurrensutsatt upphandlingsförfarande. Vissa beställda varor 
och tjänster omfattades helt enkelt inte av prislistorna i de anbud som lämnats in vid 
upphandlingen. De betalningar för varor som inte omfattades av prislistorna i ramavtalet 
och som gjordes under 2020 uppgick till 752 654 euro (dvs. 3,71 % av samtliga tillgängliga 
betalningsbemyndiganden under 2020). Vi konstaterar att byrån till följd av våra 
iakttagelser för 2019 har utarbetat en handlingsplan och att ledningen regelbundet 
övervakar genomförandet av denna plan. 

Uttalande med reservation om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger 
till grund för räkenskaperna 
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3.2.8. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det 
budgetår som slutade den 31 december 2020, med undantag för de aspekter som 
beskrivs under rubriken ”Grund för ett uttalande med reservation om lagligheten och 
korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna”, i alla väsentliga 
avseenden är lagliga och korrekta. 

Övriga upplysningar 

3.2.9. Vi vill påpeka att byrån till skillnad från andra institutioner (t.ex. Europeiska 
kommissionen) inte har antagit interna regler för att säkerställa kontinuiteten i 
delegeringar när utanordnare eller delegerade utanordnare lämnar sina tjänster. 

Utanordnarens roll skiljer sig åt mellan byråer och institutioner. Institutionerna fyller 
själva rollen som utanordnare och delegerar tillhörande ansvar till medlemmar av den 
egna personalen. Institutionernas generaldirektörer och generalsekreterare är endast 
delegerade utanordnare. Hos byråerna är det däremot den verkställande direktören som 
är utanordnare och som under eget ansvar genomför budgeten. 

Den nya verkställande direktören tillträdde den 1 januari 2020. Han bekräftade dock 
retroaktivt den 18 december 2020 att två personalmedlemmar hade utsetts till 
delegerade utanordnare. Detta innebar att de berörda personalmedlemmarna under 
nästan ett års tid godkände transaktioner enligt den tidigare verkställande direktörens 
delegeringar. Detta utgör en stor brist i den interna kontrollen. Efter revisionsrättens 
granskning har byrån åtagit sig att anta genomförandebestämmelser för att ta itu med de 
problem som vi identifierade. 

3.2.10. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

Iakttagelser om budgetförvaltningen 

3.2.11. Byråns andel av överförda anslag har varit stor under flera år. Under 2020 var 
andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår stor under följande två 
budgetavdelningar: Avdelning II (byggnader och tillhörande kostnader) och avdelning III 
(driftsutgifter). Under avdelning II uppgick överföringarna till 1,5 miljoner euro eller 44 % av 
det totala belopp som budgeterats för avdelningen (0,8 miljoner euro eller 31 % under 2019). 
Under avdelning III uppgick överföringarna till 1,4 miljoner euro eller 36 % av det totala belopp 
som budgeterats för avdelningen (1,9 miljoner euro eller 46 % under 2019). Överföringarna 
avsåg främst it-hårdvara och konsulttjänster. De kan endast delvis förklaras av byråns typ av 
kärnverksamhet, i vilken ingår uppgifter som underhåll, drift, stöd och utveckling av Remits it-
system som sträcker sig över flera månader och eventuellt över årsskiftet. En stor andel (19 %) 
av de överförda anslagen till 2021 under avdelning II gjordes dock i december 2020, vilket var 
endast delvis motiverat (t.ex. använde byrån 67 895 euro från budgeten för räkenskapsåret 
2020 till inköp av it-utvecklingstjänster som beställdes i december 2020, fastän den skulle ha 
använt budgeten för 2021). Detta tyder på ett strukturellt problem. För att komma till rätta 
med det bör byrån förbättra sin budgetplanering och genomförandecykel ytterligare. 
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Iakttagelser om internkontroller 

3.2.12. Under budgetåret 2019 gjordes iakttagelser om ett oriktigt 
rekryteringsförfarande vid Acer. Vi granskade rekryteringsförfarandena på nytt under 2020 och 
konstaterade några brister i de interna kontrollerna. Dessa brister påverkade processen för 
utvärdering av sökande men äventyrade inte de granskade förfarandenas laglighet eller 
korrekthet. Fem sökande bedömdes felaktigt som behöriga och tilläts följaktligen delta i 
urvalsförfarandet. Detta påverkade dock inte förfarandets resultat, eftersom dessa sökande 
inte uppfyllde de lägsta behörighetskraven för att bli kallade till intervju. I ett annat fall blev en 
sökande kallad till intervju trots att den sökande i sin ansökan inte hade angett sina 
språkkunskaper, vilket var ett krav enligt meddelandet om ledig tjänst. Ingen detaljerad 
poängsättningsmetod hade fastställts för de två granskade urvalsförfarandena, vilket ledde till 
att enskilda medlemmar i urvalskommittén delade ut poäng till några sökande på ett 
inkonsekvent sätt. I ytterligare ett förfarande hade två av medlemmarna i urvalskommittén 
inte fyllt i förklaringar om eventuella intressekonflikter på ett korrekt sätt. Detta innebar att 
det inte gick att säkerställa en fullständig och tillförlitlig verifieringskedja, vilket tyder på brister 
i byråns internkontroller. Sådana brister kan medföra stora anseenderisker och ekonomiska 
risker för byrån, särskilt om sökande som inte erbjuds tjänsten överklagar eller väcker åtal. 

Acer bör förbättra sina urvals- och rekryteringsförfaranden betydligt och strikt tillämpa de 
kontroller som finns för att säkerställa att den fullt ut följer principerna om likabehandling och 
gällande regler och förordningar. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.2.13. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2016 Byrån bör överväga att införa differentierade budgetanslag som bättre speglar verksamhetens 
flerårighet. Pågår 

2017 Byråns anläggning för katastrofåtervinning av data ligger på samma plats som originaldata. Har genomförts 

2017 E-upphandling: i slutet av 2017 hade byrån ännu inte infört något av de it-verktyg som Europeiska 
kommissionen har tagit fram. Har genomförts 
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 

Byrån undertecknade ett ramavtal med prioritetsordning i två delar till ett maximalt belopp på 
25 miljoner euro på området it-system och it-konsulttjänster. Men 61,3 % av de betalningar som 
gjordes under 2019 inom del 1 av avtalet omfattades inte av prislistan i avtalet. Byrån ingick direkta 
kontrakt för de berörda posterna, utan något konkurrensutsatt förfarande.  

Enligt bestämmelserna i budgetförordningen borde inte byrån ha undertecknat ett avtal med 
prioritetsordning under sådana omständigheter. Den borde i stället ha inlett en förnyad 
konkurrensutsättning. De tillhörande specifika kontrakten är därför oriktiga. Oriktiga betalningar för 
poster som inte ingick i prislistorna inom del 1 i ramavtalet uppgick under 2019 till 975 708 euro. 

Pågår 

2019 
Byrån undertecknade ett direkt kontrakt utan att genomföra något konkurrensutsatt 
upphandlingsförfarande och utan att göra någon marknadsanalys. Detta strider mot 
budgetförordningen, och den tillhörande betalningen är därför oriktig. 

Har genomförts 

2019 

Byrån genomförde ett rekryteringsförfarande för att tillsätta en tjänst. Men den beräknade 
bedömningspoängen på ett felaktigt sätt, vilket resulterade i att en sökande felaktigt valdes ut. Detta 
strider mot principen om likabehandling och visar att byrån inte tillämpar ändamålsenliga 
internkontroller.  

Pågår 
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 

Vi fann bevis som tydde på att byrån hade använt tillfälliga arbetstagare för att täcka upp bristen på 
direkt anställd personal. Alla utom en av de tillfälliga arbetstagarna som arbetade på byrån utförde 
långsiktiga arbetsuppgifter. Byrån bör tilldela permanenta och fortlöpande arbetsuppgifter direkt till 
anställd personal och inte till tillfälliga arbetstagare. 

Pågår 

2019 
Byrån hade en stor andel överföringar som var endast delvis motiverade. Detta tyder på ett 
strukturellt problem. För att komma till rätta med det bör byrån förbättra sin budgetplanering och 
genomförandecykel ytterligare. 

Pågår 

2019 
Byrån följde inte princip 12 för internkontroll i sin egen ram för internkontroll enligt vilken byrån ska 
registrera avvikelser från regler och förfaranden i sin förteckning över avvikelser. Detta undergräver 
öppenheten och ändamålsenligheten i byråns internkontrollsystem. 

Pågår 
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Byråns svar 
3.2.7. Byrån bekräftade revisionsrättens iakttagelser om den större användningen av varor och 
tjänster som inte omfattades av prislistan inom ramen för kontraktet på 20 miljoner euro. Vi 
vill särskilt påpeka att typen av tjänster som avses i detta kontrakt inte gör det möjligt att 
åstadkomma en uttömmande lista över tjänster och kontrakt. Efter revisionsrättens 
preliminära iakttagelser om Acers räkenskaper för 2019, vilka mottogs i maj 2020, analyserade 
byrån ingående de inköp som inte omfattades av prislistan inom ramen för alla gällande 
specifika kontrakt och utarbetade en handlingsplan för att övervaka beställningarnas status. 
Genomförandet av handlingsplanen övervakas regelbundet av byråns ledning. Byrån har åtagit 
sig att i möjligaste mån minimera andelen inköp som faller utanför prislistan (målet är att den 
ska vara under 10 procent av varje specifika kontrakts värde) med beaktande av kontinuiteten 
i dess operativa verksamhet. Byrån rapporterade också den oriktighet som registrerades i den 
konsoliderade årliga verksamhetsrapporten för 2020. 

3.2.9. Byrån ansåg att befogenheten att fungera som utanordnare och skyldigheten att 
genomföra budgeten har en stark koppling till direktörens funktion. Byrån handlade således i 
god tro och i linje med den allmänna förvaltningsrättsliga principen. Under perioden januari till 
december 2020 ansågs det därför inte nödvändigt att vidta några åtgärder för att upprätthålla 
giltigheten i de delegeringsakter som den tidigare direktören utfärdat. 

Vi välkomnar revisionsrättens rekommendationer om att anta genomförandebestämmelser 
som liknar kommissionens och byrån har vidtagit åtgärder i denna riktning. 

3.2.11. Byrån bekräftar att andelen överföringar uppgår till sammanlagt 18,93 procent av dess 
totala anslag och vill uppmärksamma revisionsrätten på att en betydande brist på finansiella 
medel inte täcktes genom en budgetändring förrän under årets sista månad. Under den 
granskade perioden överklagades byråns beslut i en aldrig tidigare skådad grad, vilket ledde till 
ett stort behov av juridisk rådgivning och översättningar. För att fullgöra de utestående 
åtaganden som konstaterats i slutet av året överförde byrån administrativa 
betalningsbemyndiganden som ingicks i vederbörlig ordning under 2020, genom ett undantag 
från ettårighetsprincipen och i enlighet med artiklarna 12 och 13 i budgetförordningen för 
unionens allmänna budget och kommissionens vägledning om åtaganden och betalningar. 
Under åren har byrån fortsatt att minska andelen överförda medel från 40,05 procent 2016 till 
24,19 procent 2017, till 20,27 procent 2018 och 18,65 procent 2019, och strävar efter att den 
ska vara under 25 procent också under de kommande åren. 

3.2.12. Även om de fel som konstaterats i de granskade rekryteringsprocesserna inte 
påverkade deras slutresultat har byrån gjort en grundlig översyn av sina kontroller och har 
antagit flera förbättringsåtgärder. Bland annat ska preliminära 
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behörighetskontroller göras, alla sökandes behörighet ska utvärderas och bekräftas av 
uttagningskommittén, personalförvaltningen ska dubbelkontrollera den slutliga 
förhandsbedömningstabellen, varje sökande ska på eget ansvar försäkra att han eller hon 
uppfyller behörighetskriterierna, sökandes behörighet när det gäller språkkrav kommer att 
bedömas vid tidpunkten för det skriftliga provet och intervjun, och uttagningskommitténs 
medlemmar ska komma överens om poängsättningsmetoder och fastställande av poäng per 
urvalskriterium innan de får tillgång till ansökningarna. Sökande kan informeras om metoderna 
och poängmatrisen, en not om de överenskomna metoderna kommer att arkiveras i 
urvalsakten och sammanfattningen av varje sökandes resultat kommer att dokumenteras i 
utvärderingsschemat för att motivera den sammanlagda poängen. Återkopplingen kan delges 
sökandena, intervjuerna kommer att spelas in i enlighet med revisionsrättens 
rekommendationer, uttagningskommitténs medlemmar ska fortsätta med gemensamma 
överläggningar om varje sökande och förklaringen om intressekonflikter har setts över. 
Personalförvaltningen söker aktivt efter en it-lösning för att undvika ytterligare fel under 
processen.  
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3.3. Byrån för stöd till Berec 
(Berecbyrån) 

Inledning 

3.3.1. Byrån för stöd till Berec (Organet för europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation) (Berecbyrån, nedan kallad byrån) ligger i Riga och inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1971 av den 11 december 2018, 
som ersatte Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/200949. Byråns viktigaste 
uppgift är att ge Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation 
(Berec) administrativt och sakkunnigt stöd, att under vägledning av tillsynsnämnden samla in 
och analysera information om elektronisk kommunikation och att till nationella 
tillsynsmyndigheter sprida bästa praxis, såsom gemensamma strategier, metoder eller 
riktlinjer för genomförande av EU-regelverket. Figur 3.3.1 visar nyckeltal för byrån50. 

Figur 3.3.1 – Nyckeltal för byrån 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och byråns slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från byrån. 

                                                           
49 EUT L 337, 18.12.2009, s. 1. 

50 Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.berec.europa.eu. 
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Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.3.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från byråns ledning. 

3.3.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.3.4. Vi har granskat  

a) räkenskaperna för Byrån för stöd till Berec, som består av årsredovisningen51 och 
rapporterna om budgetgenomförandet52 för det budgetår som slutade den 
31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

                                                           
51 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

52 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.3.5. Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2020 
i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 
31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i 
nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess 
budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.3.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år som 
slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.3.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.3.8. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens 
iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser 

(Har genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2017 I slutet av 2017 hade byrån infört e-upphandling för vissa förfaranden, men inte e-
fakturering och e-inlämning. Har genomförts 

2018 

Byrån undertecknade ett ramavtal med ett företag för tillhandahållande av 
sekreterartjänster. Personalen (tillfälliga arbetstagare) anställdes genom kontrakt 
med godkända bemanningsföretag. Men användningen av denna typ av kontrakt 
för tillhandahållande av arbetskraft följer inte EU:s tjänsteföreskrifter och sociala 
och arbetsrättsliga bestämmelser och exponerar byrån för rättsliga risker och 
anseenderisker.  

Vi noterar att ett pågående ärende vid Europeiska 
unionens domstol, mål C-948/19 (Manpower Lit), berör 
flera frågor som Litauens högsta domstol ställt om hur 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av 
den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av 

bemanningsföretag ska tillämpas på EU:s byråer och 
organ. Eftersom domslutet från Europeiska unionens 

domstol om dessa frågor kan påverka revisionsrättens 
ståndpunkt när det gäller byråns användning av tillfälliga 
arbetstagare, gör revisionsrätten inga iakttagelser, eller 

uppföljningar av tidigare års iakttagelser, om korrektheten 
i byråns agerande i denna fråga till dess att Europeiska 
unionens domstol har meddelat ett slutligt avgörande i 

målet. 

2018 
Byrån betalade ut 37 % av den budget som inte var lönerelaterad till ett enda 
företag, vilket skapade en risk avseende verksamhetens kontinuitet eftersom 
byrån blev beroende av externa resurser från detta enda företag. 

Har genomförts 
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser 

(Har genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 

Byrån avslutade ett upphandlingsförfaranden och undertecknade ett kontrakt 
innan den hade utvärderat alla inlämnade anbud. Den tappade bort ett anbud och 
utvärderade inte detta. Det framgick inte av utvärderingsrapporten om 
förfarandet hur byrån hade kommit fram till huruvida de inlämnade anbuden 
uppfyllde urvalskriterierna eller inte. Slutligen genomfördes 
upphandlingsförfarandet av endast en person. Denna person hade deklarerat en 
potentiell intressekonflikt men genomförde trots detta hela förfarandet på egen 
hand. Av dessa skäl anser vi att kontraktet är oriktigt. 

Pågår 

2019 
Byrån undertecknade ett avtal utan att registrera avtalets beräknade värde eller 
utvärderingskommittémedlemmarnas förklaringar om avsaknad av 
intressekonflikter i upphandlingsakten. 

Har genomförts 
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Byråns svar 
Byrån har tagit del av revisionsrättens rapport. 
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3.4. Europeiska centrumet för 
utveckling av yrkesutbildning 
(Cedefop)  

Inledning 

3.4.1. Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop, nedan kallat 
centrumet) ligger i Thessaloniki och inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 337/75)53, 
som upphävdes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/128 av den 
16 januari 201954. Centrumets viktigaste uppgift är att bidra till utvecklingen av yrkesutbildning 
inom unionen. För att uppnå målet ska centrumet sammanställa och sprida dokumentation om 
olika system för yrkesutbildning. Figur 3.4.1 visar nyckeltal för centrumet55. 

Figur 3.4.1 – Nyckeltal för centrumet 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och centrumets slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från centrumet. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.4.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i centrumets system för 

                                                           
53 EUT L 39, 13.2.1975, s. 1. 

54 EUT L 30, 31.1.2019, s. 90. 

55 Ytterligare information om centrumets behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.cedefop.europa.eu. 

20

25

Budget (miljoner euro)*

113

108

Personalstyrka (den 31 december)**

2020
2019

http://www.cedefop.europa.eu/
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övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från centrumets ledning.  

3.4.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.4.4. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning, som 
består av årsredovisningen56 och rapporterna om budgetgenomförandet57 för det 
budgetår som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.4.5. Vi anser att centrumets räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 

                                                           
56 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

57 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.4.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år som 
slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.4.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

3.4.8. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

Iakttagelser om transaktionernas laglighet och korrekthet 

3.4.9. I juni 2020 inledde Cedefop ett upphandlingsförfarande med en beräknad budget 
på 10 000 euro för tillhandahållande av webbtjänster till Europass-systemet. Planen var att 
kontraktet skulle genomföras under två år. Centrumet undertecknade ett kontrakt efter ett 
förhandlat förfarande med en anbudsgivare – den tidigare entreprenören – och uppgav att 
detta berodde på att det beräknade värdet på kontraktet var lågt. Denna bedömning byggde 
dock inte på några kostnadsberäkningar utifrån aktuellt marknadsvärde eller någon 
dokumenterad marknadsundersökning. 

Det pris som entreprenören erbjöd och centrumet godtog översteg den beräknade budgeten 
med 98 % (19 800 euro). Det innebar också att kontraktets värde översteg tröskelvärdet 
(15 000 euro) för när ett förhandlat förfarande med enbart en anbudsgivare inte längre är 



 94 

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) 

 

tillåtet enligt budgetförordningen. Centrumet kunde inte motivera varför det hade behandlat 
ärendet som ett undantag från detta krav. Enligt EU:s budgetförordning skulle centrumet ha 
tagit in anbud från minst tre anbudsgivare. 

Upphandlingsförfarandet är därför oriktigt. Inga tillhörande betalningar gjordes under 2020. 
Efter vår revision sade centrumet upp kontraktet från och med den 26 februari 2021. 

Iakttagelser om budgetförvaltningen 

3.4.10. Liksom 2019 tillämpades inte den metod för beräkning av bidrag som fastställs i 
samarbetsavtalet mellan centrumet och Efta korrekt under budgetåret 2020. 

I samarbetsavtalet mellan centrumet och Efta anges att bidragen från parterna i Efta-
samarbetet ska fastställas baserat på deras BNI i förhållande till EES totala BNI. Norges och 
Islands bidrag till den ursprungliga budgeten beräknades dock baserat på deras BNP i 
förhållande till BNP för de EES-länder som är medlemmar i EU (2,27 % för Norge och 0,14 % för 
Island), och inte baserat på BNI i förhållande till EES totala BNI. Följaktligen bidrog Norge och 
Island med 8 601 euro mindre till centrumets budget än vad de skulle ha gjort. EU bidrog med 
8 601 euro mer än vad det skulle ha gjort.  

Dessutom minskades betalningsbemyndigandena och intäkterna med 1 100 000 euro i den 
första ändringsbudgeten (27 november 2020), men Norge och Island fick trots detta inte 
tillbaka någon del av budgetminskningen. Följaktligen bidrog Norge och Island med 
25 886 euro mer, och EU med 25 886 euro mindre, till centrumets budget för 2020 än vad de 
skulle ha gjort.  

Vidare återbetalades inte en del av budgetöverskottet för 2020 till Norge och Island. Det fanns 
inte heller några planer på att minska Norges och Islands framtida bidrag med det belopp som 
budgetöverskottet motsvarade. Följaktligen bidrog Norge och Island med 2 987 euro mer till 
centrumets budget än vad de skulle ha gjort.  

Totalt sett, om man beaktar ovanstående tre punkter, var Norges och Islands bidrag till 
centrumets budget för 2020 20 272 euro högre än de borde ha varit, och EU:s 20 272 euro 
lägre än det borde ha varit. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.4.11. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2018 

Tilldelningskriterierna för pris och kvalitet vid upphandlingsförfarandet för centrumets 
resebyråtjänster var inte tillräckligt detaljerade för att garantera att det kontrakt som gav bäst valuta 
för pengarna upphandlades. Centrumets metod och dokumentation när det gällde potentiellt 
onormalt låga anbud var otillräcklig. 

Har genomförts 

2019 
Centrumet godkände ändringar i ett kontrakt för städtjänster utan att på ett lämpligt sätt 
dokumentera på vilket sätt det ändrade kontraktet var likvärdigt med det ursprungliga kontraktet. 
Ramavtalet ändrades inte i enlighet med det ändrade kontraktet. 

Har genomförts 

2019 
I sina framtida kontrakt bör centrumet på lämpligt sätt kontrollera och dokumentera att den nya 
lösningen är åtminstone likvärdig med den som föreslagits i det ursprungliga anbudet innan det 
godkänner ändringar av tekniska anbud. 

Har genomförts 

2019 
Den metod för beräkning av bidrag som fastställs i samarbetsavtalet mellan centrumet och Efta 
tillämpades inte korrekt. Norges och Islands bidrag till centrumets budget för 2019 var 38 924 euro 
lägre än de borde ha varit, och EU:s 38 924 euro högre än vad det borde ha varit. 

Pågår 
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Centrumets svar 
3.4.9. Vi noterar revisionsrättens iakttagelse och har snabbt vidtagit åtgärder i enlighet med 
denna.  

I enlighet med artikel 18.1, ”Uppsägning från den upphandlande myndighetens sida” i de 
allmänna kontraktsvillkoren och artikel 18.3, ”Förfarande för uppsägning”, sade Cedefop 
följaktligen upp kontraktet den 24 februari 2021, med verkan från och med den 26 februari 
2021. 

3.4.10. Cedefop har använt kommissionens proportionalitetsfaktor för att beräkna Eftas 
bidrag till den allmänna budgeten. Vi noterar revisionsresultatet och har snabbt vidtagit 
åtgärder i enlighet med detta. Centrumet har rådfrågat GD Budget via GD Sysselsättning, 
socialpolitik och inkludering. De rekommenderar att avtalet överförs inom ramen för avtalet 
om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – protokoll 31. Centrumet är angeläget om att 
fastställa en metod som är öppen och lätt att använda. Centrumet förväntas gå vidare genom 
att begära att bidraget betalas ut som en del av avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet – protokoll 31. På så sätt undviker man frågor om hur ändringsbudgetar 
och överskott ska hanteras.
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3.5. Europeiska unionens byrå för 
luftfartssäkerhet (Easa) 

Inledning 

3.5.1. Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa, nedan kallad byrån) ligger i 
Köln och regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/113958 av den 
4 juli 2018 om upphävande av förordning (EG) nr 216/200859. Byrån har fått specifika uppgifter 
som gäller tillsyn och genomförande på luftfartssäkerhetsområdet. Figur 3.5.1 visar nyckeltal 
för byrån60. 

Figur 3.5.1 – Nyckeltal för byrån 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och byråns slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från byrån. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.5.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från byråns ledning. 

                                                           
58 EUT L 212, 22.8.2018, s. 1. 

59 EUT L 79, 19.3.2008, s. 1. 

60 Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.easa.europa.eu. 

267
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Budget (miljoner euro)*
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2019

http://www.easa.europa.eu/
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3.5.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet.  

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.5.4. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, som består av 
årsredovisningen61 och rapporterna om budgetgenomförandet62 för det budgetår 
som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.5.5. Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2020 
i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 
31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i 
nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess 
budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
61 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

62 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.5.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år som 
slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.5.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.5.8. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens 
iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2016 Byrån har under åren ackumulerat ett överskott på 52 miljoner euro från verksamhet som finansieras 
av näringslivet, för vilket det inte finns någon bestämmelse i byråns inrättandeförordning. 

Pågår 

(inte under byråns kontroll) 

2018 Villkoren i ramavtalet med en enda aktör var inte tillräckligt specifika för att medge sund konkurrens. 
Byrån bör utforma ramavtal som möjliggör sund konkurrens och garanterar valuta för pengarna. Har genomförts 

2018 
Byrån gjorde åtaganden för medel för en överenskommelse med Europeiska kommissionen om 
arkivtjänster efter det att överenskommelsen hade förnyats. Åtaganden ska bokföras innan det 
rättsliga åtagandet görs för att säkerställa att medel finns tillgängliga.  

Pågår 

2019 
Vi konstaterade fall av bristande efterlevnad i hanteringen av upphandlingsförfaranden. Framför allt 
hade frågan om förnyad konkurrensutsättning, som identifierats i våra revisioner under föregående 
år, inte lösts på ett tillfredsställande sätt. 

Har genomförts 
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 

Byrån tecknade ett ramavtal med en enda aktör för upphandlingen av konsulttjänster för 
fastighetsförvaltning. Men villkoren i avtalet var inte tillräckligt specifika för att medge sund 
konkurrens. Detta berodde på att de särskilda kraven avseende de tjänster som skulle tillhandahållas 
ännu inte var kända när upphandlingsförfarandet ägde rum, eftersom de tjänster som skulle omfattas 
av avtalet bara var allmänt definierade. Enligt budgetförordningen måste under sådana 
omständigheter den upphandlande myndigheten tilldela ett ramavtal till flera aktörer och ett 
konkurrensutsatt förfarande användas mellan de utvalda entreprenörerna för specifika inköp. 

Har genomförts 

2019 
För ett förfarande gällande tillhandahållandet av it-tjänster krävde byrån att potentiella anbudsgivare 
skulle lämna bevis på att deras minsta årsomsättning låg på en högre nivå än den maximala nivå som 
budgetförordningen tillåter. 

Har genomförts 

2019 För tre av de fyra upphandlingsförfaranden som granskades offentliggjorde inte byrån kontraktets 
beräknade värde såsom krävs enligt budgetförordningen. Har genomförts 
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Byråns svar 
Byrån har tagit del av revisionsrättens rapport. 
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3.6. Europeiska bankmyndigheten 
(EBA) 

Inledning 

3.6.1. Europeiska bankmyndigheten (EBA, nedan kallad myndigheten) ligger i Paris63 och 
inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/201064. 
Myndigheten har bland annat till uppgift 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 investerare. 
Figur 3.6.1 visar nyckeltal för myndigheten65. 

Figur 3.6.1 – Nyckeltal för myndigheten 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och myndighetens slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från myndigheten. 

                                                           
63 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1717 (EUT L 291, 16.11.2018, s. 2) om 

ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 331, 
15.12.2010, s. 12). 

64 EUT L 331, 15.12.2010, s. 12. Den 27 december 2019 offentliggjordes den reviderade 
versionen av myndighetens inrättandeförordning, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/2175 om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 334, 
27.12.2019, s. 1). 

65 Ytterligare information om myndighetens behörighet och verksamhet finns på dess 
webbplats: www.eba.europa.eu. 

54

54

Budget (miljoner euro)*

201

217

Personalstyrka (den 31 december)**

2020
2019

http://www.eba.europa.eu/
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Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.6.2. 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 med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från myndighetens ledning. 

3.6.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet.  

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.6.4. Vi har granskat 

a) Europeiska bankmyndighetens räkenskaper, som består av årsredovisningen66 och 
rapporterna om budgetgenomförandet67 för det budgetår som slutade den 
31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

                                                           
66 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

67 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.6.5. Vi anser att myndighetens räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.6.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år som 
slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.6.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

3.6.8. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 
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Iakttagelser om transaktionernas laglighet och korrekthet 

3.6.9. Vi konstaterade ett antal fall där myndighetens granskade förfaranden för offentlig 
upphandling stred mot bestämmelserna i EU:s budgetförordning. 

Vid ett tillfälle undertecknade myndigheten ett kortsiktigt banktjänsteavtal med en bank. 
Myndigheten underskattade avtalets värde rejält och använde följaktligen fel typ av 
upphandlingsförfarande. 

Myndigheten inledde inte förfarandet för att teckna ett nytt banktjänsteavtal förrän en vecka 
innan det föregående avtalet skulle löpa ut. Den gjorde ett undantag och inledde ett 
förhandlat förfarande utan föregående meddelande om upphandling med enbart en potentiell 
entreprenör. Den motiverade inte varför den gjorde detta. 

När den potentiella entreprenören lämnade in sitt anbud motsvarade det inte myndighetens 
förväntningar. Myndigheten begärde därför in anbud från andra anbudsgivare. Den fastställde 
dock inga kriterier för att välja ut det bästa anbudet. Den gjorde inte heller någon lämplig 
utvärdering av de anbud som lämnades in. I stället godkände myndigheten det anbud som den 
första potentiella entreprenören lämnade in vid det ursprungliga förhandlade förfarandet utan 
föregående meddelande om upphandling. 

Avtalet omfattade uttag av negativ ränta på myndighetens insatta medel. Myndigheten 
uppskattade att den negativa ränta som skulle betalas under de åtta månaderna från januari 
till augusti 2020 skulle vara 11 808 euro. Det faktiska belopp som den betalade i negativ ränta 
var 38 430 euro. 

Enligt punkt 14 i bilaga I till budgetförordningen, och mot bakgrund av det faktiska belopp som 
betalades i negativ ränta, borde myndigheten ha tillämpat anbudsförfarandet för kontrakt med 
lågt värde. Enligt det förfarandet skulle minst tre anbud ha begärts in från början. Det var inte 
lämpligt att använda ett förhandlat förfarande utan föregående meddelande om upphandling 
med bara en potentiell anbudsgivare. 

Om myndigheten hade följt detta tillvägagångssätt och på lämpligt sätt bedömt alla inlämnade 
anbud kanske den hade godkänt ett annat, billigare anbud bland dessa. 

Upphandlingsförfarandet och de tillhörande betalningarna är därför oriktiga. 

3.6.10. I ett annat upphandlingsförfarande för juridiska tjänster, till ett värde av 
31 000 euro, saknades tillräcklig information och en lämplig verifieringskedja i dokumenten om 
motiven till varför myndigheten valde att använda ett förhandlat förfarande utan föregående 
meddelande om upphandling. Myndigheten redovisade inte på lämpligt sätt varför den valde 
detta exceptionella förfarande, varken i förväg eller i själva meddelandet om tilldelning av 
kontrakt, såsom krävs enligt punkt 30.3 i bilaga I till budgetförordningen. 
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3.6.11. Slutligen var öppnandet av det granskade upphandlingsförfarandet bristfälligt 
eftersom en anställd som ersatte en annan medlem i öppnandekommittén inte hade utsetts 
formellt av utanordnaren. Denna anställda undertecknade inte heller försäkran om sekretess 
och att inga intressekonflikter förelåg förrän efter att anbudsförfarandet hade inletts. 

3.6.12. Utöver iakttagelserna ovan konstaterade vi även vid vår granskning att 
myndigheten inte tillämpade den räntesats som anges i EU:s budgetförordning på försenade 
bidragsbetalningar från de nationella behöriga myndigheterna i ett antal medlemsstater och 
Efta-länder för 2020. Summan av upplupna räntor för 2020 är 25 103 euro. Till följd av vår 
granskning, och efter samråd med Europeiska kommissionen, beslutade myndigheten att 
tillämpa dröjsmålsräntan från och med 2021. Den informerade de nationella behöriga 
myndigheterna om detta i skrivelserna till dem om deras bidrag för 2021. 

Iakttagelser om internkontroller 

3.6.13. Myndigheten har inte uppdaterat sin kontinuitetsplan sedan 2017, när den hade 
sitt huvudkontor i London. Innan myndigheten flyttade till Paris i juni 2019 hade den lagt fram 
ett utkast till plan. Detta användes som grund för hanteringen av covid-19-pandemin. Men 
planen godkändes eller uppdaterades inte formellt av myndighetens högsta ledning för att ta 
hänsyn till flytten till det nya huvudkontoret eller de nya erfarenheterna av covid-19-
pandemin. Denna fördröjning utgör en intern brist i myndighetens förfaranden. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.6.14. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits som en 
reaktion på revisionsrättens 

iakttagelser 
(Har genomförts/Pågår/Har 

inte genomförts/Ej tillämpligt) 

2018 

Myndigheten använde sig av tillfälliga arbetstagare från två bemanningsföretag, vilket ledde till ett 
kritiskt beroende av bemanningsföretagen. Myndigheten bör ta upp denna fråga med 
budgetmyndigheten när antalet direktanställda tjänstemän diskuteras mot bakgrund av den stora risken 
avseende verksamhetens kontinuitet. 

Ej tillämpligt 

(inga tillfälliga arbetstagare under 
2020) 

2019 

Ett ramavtal med ett it-företag för tillhandahållande av it-konsulttjänster antyder att myndigheten 
kommer att använda konsulterna som tillfälliga arbetstagare, vilket kan strida mot EU:s 
tjänsteföreskrifter och EU:s sociala och arbetsrättsliga bestämmelser och exponerar myndigheten för 
rättsliga risker och anseenderisker. Myndigheten bör se till att avtal om tillhandahållandet av it-tjänster 
och tillfälliga arbetstagare är formulerade på ett sätt som förebygger oklarheter. 

Har genomförts 

2019 
Bidragen till myndighetens budget beräknades felaktigt. EU-medlemsstaternas och Efta-medlemmarnas 
nationella behöriga myndigheter betalade mindre till myndighetens budget 2019 än vad de skulle ha 
gjort. De nationella behöriga myndigheternas bidrag skulle sammanlagt ha varit 711 247 euro högre.  

Har genomförts 

2019 
Myndigheten har aldrig justerat uppskattade pensionsavgifter till faktiska siffror eller planerat att göra 
detta. Bidragen från de nationella behöriga myndigheterna justerades aldrig i förhållande till de faktiska 
siffrorna.  

Pågår 
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits som en 
reaktion på revisionsrättens 

iakttagelser 
(Har genomförts/Pågår/Har 

inte genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 

Myndighetens budget finansieras av nationella behöriga myndigheter och EU. Enligt myndighetens 
inrättandeförordning ska de nationella behöriga myndigheterna stå för 60 % och EU för 40 % av bidragen 
varje år. I nuläget skiljer sig dock fördelningen åt något från år till år på grund av bidragen från Efta-
ländernas nationella behöriga myndigheter. Om det finns ett budgetöverskott år N-2 omfördelar 
myndigheten bidragen enligt fördelningen 60-40 för år N och inte utifrån den faktiska fördelningen för år 
N-2 som den borde göra. 

Pågår 

2019 Den ändrade budgeten för 2019 och budgeten för 2020 innehåller inte tillräcklig information om den nya 
värdmedlemsstatens bidrag till myndighetens löpande kostnader. Har genomförts 

2019 

Myndigheten kunde inte bekräfta för revisorerna om it-konsulterna som tjänstgjorde i dess lokaler inom 
ramen för ett ramavtal hade status som utstationerade arbetstagare enligt bestämmelserna i fransk 
lagstiftning. Myndigheten borde ha bett sin entreprenör lämna en förteckning över dessa arbetstagare 
och ett bevis på att den följde värdmedlemsstatens nationella lagstiftning. Avsaknaden av sådana 
kontroller exponerar myndigheten för rättsliga risker och anseenderisker. 

Har genomförts 

2019 

Myndighetens tillsynsstyrelse godkände (enligt vissa villkor) den tidigare verkställande direktörens 
begäran om att tillträda en tjänst som verkställande direktör för Association for Financial Markets in 
Europe som företräder finansbranschen i Europa. Europeiska ombudsmannen utfärdade en 
rekommendation där den krävde ett utförligt svar från myndigheten. I svaret uppgav myndigheten att 
den hade antagit en ny policy för att ta itu med ombudsmannens rekommendationer. 

Har genomförts 
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Myndighetens svar 
3.6.9. I november 2020 uppskattade myndigheten att banktjänsteavtalets värde skulle vara 
lägre än 15 000 euro. Myndigheten begärde in anbud från sju banker. Vi fick in och 
utvärderade fyra anbud. Beloppen i det anbud som godtogs ledde till en uppskattning om att 
kostnaderna skulle underskrida tröskeln på 15 000 euro, vilket tyder på att myndigheten 
använde ett lämpligt förfarande vid tidpunkten i fråga. 

Den slutliga negativa räntekostnaden påverkades i hög grad av minskningar av utgifter och 
ändringar av tidpunkter för dem under 2021. Minskningarna av utgifterna berodde 
huvudsakligen på covid-19-pandemin. Den främsta effekten av ändringarna av tidpunkter var 
att processen för att betala slutkostnaderna till hyresvärden i London tog fyra månader längre 
än väntat. Detta ledde till större kassareserver under en längre period än myndigheten hade 
räknat med vid den första uppskattningen av avtalsvärdet. 

Vi medger att vi hade kunnat vidta åtgärder för att formalisera situationen när det stod klart 
att räntekostnaden skulle överstiga 15 000 euro. 

Eftersom myndigheten i september 2021 övergår till att använda finansförvaltningen vid GD 
Budget kan detta specifika problem inte längre uppstå. 

3.6.10. För framtida förhandlade förfaranden som inte föregås av ett meddelande om 
upphandling har myndigheten lagt till en mall för not till ärendehandlingarna som ska fyllas i 
och undertecknas och där det framgår att myndigheten kommer att vidta åtgärder i enlighet 
med denna iakttagelse. Myndigheten använde denna mall första gången den 24 februari 2021. 

3.6.11. Vi erkänner detta administrativa fel, som uppstod på grund av att den ursprungligen 
utsedda personalen var otillgänglig i ett senare skede. 

3.6.12. Myndigheten tillämpar dröjsmålsränta från och med 2021 och har redan tagit ut denna 
ränta i ett fall under detta år. 

3.6.13. Vi medger att uppdateringen av vår kontinuitetsplan, som genomfördes vid tidpunkten 
för myndighetens flytt till Paris, inte formellt antagits av den högsta ledningen. I 
kontinuitetsplanen ingick ett pandemiscenario som myndigheten använde i sina insatser mot 
covid-19-pandemin. 
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3.7. Europeiska kemikaliemyndigheten 
(Echa) 

Inledning 

3.7.1. Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa, nedan kallad myndigheten) ligger i 
Helsingfors och inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1907/200668. Myndighetens viktigaste uppgifter är att garantera en hög skyddsnivå för 
människors hälsa och miljön och även den fria rörligheten för ämnen på den inre marknaden 
och samtidigt främja konkurrenskraft och innovation. Myndigheten främjar även 
framtagningen av alternativa metoder för att bedöma hur farliga ämnen är. Figur 3.7.1 visar 
nyckeltal för myndigheten69. 

Figur 3.7.1 – Nyckeltal för myndigheten 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och myndighetens slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från myndigheten. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.7.2. 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 med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från myndighetens ledning. 

                                                           
68 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. 

69 Ytterligare information om myndighetens behörighet och verksamhet finns på dess 
webbplats: www.echa.europa.eu. 

130

128

Budget (miljoner euro)*

565

572

Personalstyrka (den 31 december)**

2020
2019

http://www.echa.europa.eu/
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3.7.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.7.4. Vi har granskat 

a) Europeiska kemikaliemyndighetens räkenskaper, som består av årsredovisningen70 
och rapporterna om budgetgenomförandet71 för det budgetår som slutade den 
31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.7.5. Vi anser att myndighetens räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
70 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

71 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.7.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år som 
slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.7.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.7.8. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens 
iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2014 Kostnaderna för genomförandet av förordningen om biocidprodukter finansierades delvis av EU-
bidrag till myndighetens budget och inte av avgifter. 

Ej tillämpligt  

(inte under myndighetens 
kontroll) 

2016 Till skillnad från de flesta andra byråer finns det i myndighetens inrättandeförordning inget uttryckligt 
krav på regelbundna externa utvärderingar. 

Ej tillämpligt72  

(inte under myndighetens 
kontroll) 

                                                           
72 Trots avsaknaden av ett sådant krav har Europeiska kommissionen genomfört två separata utvärderingar av Reach-förordningen och myndigheten, 2013 

och 2018. 
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2017 
Myndighetens efterhandskontroller har visat att mer än hälften av företagen hade angett en felaktig 
storlek på sina företag, vilket fick stora konsekvenser för avgiftsberäkningen och myndighetens 
intäkter. Det finns ett akut behov av att snabba på och slutföra efterhandskontrollerna. 

Har genomförts 

2017 
Så snart fel upptäcks utfärdar myndigheten korrigerande fakturor. Myndigheten verkar dock ha svårt 
att driva in de korrigerade avgifterna. Myndigheten bokförde en reserv för osäkra fordringar på 
2,8 miljoner euro i sin årsredovisning för 2017 (dvs. 600 000 euro mer än i slutet av 2016). 

Har genomförts 

2017 

Ansvaret för kontrollen av de volymer som deklarerats av företagen ligger på medlemsstaternas 
nationella verkställande myndigheter och myndigheten har inga verkställande befogenheter. 
Myndighetens förmåga att fullgöra sitt mandat beror på de nationella myndigheterna. Omkring två 
tredjedelar av företagen hade dock inte uppdaterat den registrerade informationen om volymerna av 
de kemikalier de hanterar. Det hindrar ett ändamålsenligt genomförande av Reach-förordningen och 
påverkar korrektheten i avgiftsberäkningen. 

Pågår  

(inte under myndighetens 
kontroll) 

2017 Myndigheten offentliggör meddelanden om lediga tjänster på sin egen webbplats och i sociala 
medier, men vanligtvis inte på Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) webbplats. Har genomförts 
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2018 

Myndigheten förväntar sig att inkomsterna från avgifter kommer att sjunka väsentligt från och med 
2019. Det finns en risk för att relativt stabila utgiftsnivåer och betydligt mindre förutsägbara 
inkomstnivåer kan få en negativ effekt på myndighetens verksamhet och budgetgenomförande. 
Myndigheten bör tillsammans med Europeiska kommissionen och budgetmyndigheterna inleda en 
diskussion om en ny och långsiktigt hållbar finansieringsmodell. 

Pågår  

(inte under myndighetens 
kontroll) 

2019 

I ett fall var det inte möjligt för anbudsgivarna att utifrån anbudsspecifikationerna på ett otvetydigt 
sätt förstå hur priset för en viss post skulle anges i deras slutliga anbud. Myndigheten beslutade att 
annullera och göra om förfarandet, vilket gjorde att förfarandet tog längre tid och skapade en 
anseenderisk för myndigheten. 

Ej tillämpligt 

2019 I två rekryteringsförfaranden var beslutsprocessen inte tillräckligt strukturerad och uttömmande för 
att ge en tydlig tidslinje över när och av vem dokument hade godkänts. Har genomförts 
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Myndighetens svar 
Myndigheten har tagit del av revisionsrättens rapport.  
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3.8. Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) 

Inledning 

3.8.1. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa, nedan kallad 
myndigheten) ligger i Frankfurt och inrättades genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1094/201073. 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 sina behörighetsområden och att främja skyddet av 
försäkringstagare, personer som omfattas av pensionssystem och förmånstagare. Figur 3.8.1 
visar nyckeltal för myndigheten74. 

Figur 3.8.1 – Nyckeltal för myndigheten 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och myndighetens slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från myndigheten.  

                                                           
73 EUT L 331, 15.12.2010, s. 48. Den 27 december 2019 offentliggjordes den reviderade 

versionen av myndighetens inrättandeförordning, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/2175 om ändring av förordning (EU) nr 1094/2010 (EUT L 334, 
27.12.2019, s. 9). 

74 Ytterligare information om myndighetens behörighet och verksamhet finns på dess 
webbplats: www.eiopa.europa.eu. 
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Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.8.2. 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 med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från myndighetens ledning. 

3.8.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.8.4. Vi har granskat 

a) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens räkenskaper, som består 
av årsredovisningen75 och rapporterna om budgetgenomförandet76 för det budgetår 
som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.8.5. Vi anser att myndighetens räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 

                                                           
75 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

76 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 



 120 

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) 

 

dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

Intäkter 

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

3.8.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år som 
slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Betalningar 

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

3.8.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

3.8.8. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

Iakttagelser om transaktionernas laglighet och korrekthet 

3.8.9. Den 19 maj 2020 tecknade Eiopa ett kontrakt för tillhandahållande av 
klassrumsförlagda utbildningskurser. Kontraktet var värt högst 1 050 000 euro. Vid denna 
tidpunkt höll covid-19-pandemin på att breda ut sig och man kände redan till begränsningarna 
när det gällde evenemang som krävde fysisk närvaro. Men myndigheten undertecknade 
kontraktet i alla fall. I augusti 2020 undertecknade myndigheten en ändring av kontraktet. Det 
ändrade kontraktet innehöll nya kontraktspunkter: tillhandahållande av virtuella 
utbildningskurser. Det fastställda priset för de virtuella kurserna var högre än det pris för 
utbildningskurser på plats som man hade kommit överens om i det ursprungliga kontraktet77.  

                                                           
77 Det nya priset för en virtuell endagsutbildning var fastställt till 1 650 euro. Det tidigare 

priset för en fysisk endagsutbildning var 1 150 euro plus eventuella ytterligare kostnader 
(resor, uppehälle m.m.) Det ändrade kontraktet innehöll också en ny typ av tjänst: en 
virtuell halvdagsutbildning till en kostnad av 850 euro.  
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Dessa ändringar utgjorde nya kontraktsvillkor. Om dessa villkor hade ingått i det ursprungliga 
upphandlingsförfarandet hade det kunnat locka fler anbudsgivare till mer konkurrenskraftiga 
priser, eftersom utbildningarna inte behövde ske på plats och det därmed inte fanns några 
geografiska begränsningar. Upphandlingsförfarandets omfattning har följaktligen utökats 
betydligt, och stora ändringar har gjorts av kontraktet. Detta strider mot artikel 72.4 a och c i 
direktiv 2014/24/EU78. Ändringen av kontraktet och alla tillhörande betalningar under 2020 på 
3 850 euro exklusive moms är därför oriktiga. Betalningar på 11 700 euro exklusive moms som 
gjorts under 2021 efter den första ändringen och fram tills den löpte ut är också oriktiga. 

Efter vår granskning undertecknade myndigheten den 10 april 2021 ändring nummer två, som 
upphävde den första ändringen per den 30 juni 2021, och inledde ett nytt 
upphandlingsförfarande för onlineutbildningar i maj 2021. 

3.8.10. Eiopa tillämpade inte den dröjsmålsränta som anges i EU:s budgetförordning för 
försenade bidragsbetalningar för 2020 från de nationella behöriga myndigheterna i ett antal 
medlemsstater och Efta-länder. Summan av upplupna räntor är 9 952 euro. Efter samråd med 
Europeiska kommissionen beslutade myndigheten att tillämpa dröjsmålsräntan. Den 
informerade de nationella behöriga myndigheterna om detta i skrivelserna till dem om deras 
bidrag för 2021. 

Iakttagelser om internkontroller 

3.8.11. Eiopa har inget system för varken förhandskontroll eller efterhandskontroll av 
om det kostnadsbelopp som ersätts på begäran av de nationella myndigheterna för 
utstationerade nationella experter är det som överenskommits. Under 2020 ersatte 
myndigheten bruttolönen för två granskade nationella experter från två olika nationella 
myndigheter under hela utstationeringsperioden. I båda fallen betalades beloppen 
71 875 euro respektive 74 880 euro ut i förskott till de respektive nationella myndigheterna 
utan någon ordentlig kontroll av om det ersatta beloppet var korrekt. Detta utsätter 
myndigheten för risken att ersättningen för de utstationerade nationella experternas 
personalkostnader kan beräknas på grundval av felaktiga kostnader, eller att efterföljande 
förändringar av personalkostnader inte fångas upp och hanteras i tid. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.8.12. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 

                                                           
78 EUT L 94, 28.3.2014, s. 65. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser Åtgärder som vidtagits som en reaktion på revisionsrättens iakttagelser 
(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/Ej tillämpligt) 

2018 

Tillfälliga arbetstagare ska ha samma arbetsvillkor som 
anställda vid kundföretaget. Myndigheten bör analysera de 
tillfälliga arbetstagarnas arbetsvillkor och se till att de följer 
europeisk och nationell arbetslagstiftning. 

Vi noterar att ett pågående ärende vid Europeiska unionens domstol, mål C-948/19 (Manpower 
Lit), berör flera frågor som Litauens högsta domstol ställt om hur Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag ska tillämpas på EU:s byråer och organ. Eftersom domslutet från Europeiska 
unionens domstol om dessa frågor kan påverka revisionsrättens ståndpunkt när det gäller 
myndighetens användning av tillfälliga arbetstagare, gör revisionsrätten inga iakttagelser, eller 
uppföljningar av tidigare års iakttagelser, om korrektheten i myndighetens agerande i denna fråga 
till dess att Europeiska unionens domstol har meddelat ett slutligt avgörande i målet. 

2019 

I budgetdokumenten för 2019 beskrivs inte fullt ut hur 
bidragen från EU och Efta-medlemmarnas nationella 
behöriga myndigheter beräknades. Myndigheten har aldrig 
justerat eller planerat att justera de nationella behöriga 
myndigheternas uppskattade pensionsavgifter till faktiska 
siffror. 

Pågår 
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År Revisionsrättens iakttagelser Åtgärder som vidtagits som en reaktion på revisionsrättens iakttagelser 
(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 

Myndighetens budget finansieras av nationella behöriga 
myndigheter och EU. Enligt myndighetens 
inrättandeförordning ska de nationella behöriga 
myndigheterna stå för 60 % och EU för 40 % av bidragen 
varje år. I nuläget skiljer sig dock fördelningen åt något från 
år till år på grund av bidragen från Efta-ländernas nationella 
behöriga myndigheter. Om det finns ett budgetöverskott år 
N-2 omfördelar myndigheten bidragen enligt fördelningen 
60-40 för år N och inte utifrån på den faktiska fördelningen 
för år N-2 som den borde göra. 

Pågår 
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Myndighetens svar 
3.8.9. Ändringen gjordes med hänsyn till covid-19-situationen under våren 2020. I det 
sammanhanget var det omöjligt att förutse att de ändrade arbetsförhållandena (långvarigt 
distansarbete) skulle vara så länge. Den första fasen av återvändande till kontoret (på frivillig 
basis) planerades till juli 2020 och den andra fasen (på obligatorisk basis) till oktober 2020. 
Ändringen av kontraktet gjordes med anledning av en tillfällig, oväntad situation som 
betraktades som force majeure. Syftet var att ge stöd till och anordna nödvändiga utbildningar 
för personalen under denna svåra period. Uppdragstagaren begärde dessutom denna ändring 
med hänvisning till pandemin och dess exceptionella omständigheter, som innebar att 
företaget inte kunde utföra arbetet och tillhandahålla utbildningen på plats. 

Korrigerande åtgärder vidtogs dock snabbt. Med tanke på den långvariga och ihållande covid-
19-situationen inledde Eiopa ett särskilt förfarande i maj 2021 för tillhandahållande av 
utbildningstjänster online. Eiopa har tagit revisionsrättens anmärkningar på mycket stort allvar 
och har undertecknat en ändring som innebär att alla onlineutbildningar stoppas från och med 
den 30 juni 2021 till dess att det nya avtalet träder i kraft. 

3.8.10. Några av de nationella behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och Efta-länderna 
betalade sina budgetbidrag för 2020 efter förfallodagen. På grund av covid-19-pandemin var 
2020 ett mycket speciellt år. Pandemin orsakade svårigheter för marknadsaktörer i hela 
världen. Eiopa tillämpade en viss grad av flexibilitet och förståelse gentemot medlemsstaterna 
och Efta-länderna. Genom fortlöpande övervakning kunde Eiopa hålla dröjsmålsräntan från 
dessa sena betalningar på en försumbar nivå och Eiopas verkställande direktör beslutade att 
avstå från att driva in räntan. Under 2021 övervakade Eiopa de utestående betalningarna på 
ett ännu mer konsekvent sätt. Den verkställande direktören har officiellt informerat de 
nationella behöriga myndigheterna om denna åtgärd i samband med den första 
återbetalningsåtgärden 2021. 

3.8.11. De myndigheter som utstationerar nationella experter utgörs av nationella 
tillsynsmyndigheter som har en direkt koppling till Eiopa via tillsynsstyrelsen. På grund av 
närheten till verksamheterna och kontakterna mellan organisationerna utgick Eiopa från att 
operationerna utförts i god tro och begärde inga detaljerade finansiella bevis för 
utbetalningarna av engångsbeloppen. Eiopa noterade revisionsrättens rekommendation och 
förbättrade under tiden kontrollerna avseende framtida avtal för utstationerade nationella 
experter genom att kräva att den utsändande myndigheten ska tillhandahålla Eiopa en 
egenförsäkran som inbegriper en kostnadsfördelning för utstationeringsperioden. I slutet av 
perioden regleras eventuella skillnader i den totala kostnaden. 
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3.9. Europeiska institutet för 
innovation och teknik (EIT) 

Inledning 

3.9.1. Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT, nedan kallat institutet) ligger i 
Budapest. Det inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 
av den 11 mars 200879 (inrättandeförordningen) ändrad genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1292/2013 av den 11 december 201380. Institutets mål är att bidra 
till en hållbar europeisk ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom att öka 
medlemsstaternas och EU:s innovationsförmåga. Det beviljar bidrag till ett ökande antal 
”kunskaps- och innovationsgrupper” (KI-grupper) som kopplar ihop sektorerna för högre 
utbildning, forskning och näringslivet med varandra i syfte att stärka innovation och 
företagande. Kunskaps- och innovationsgrupperna samordnar verksamheter som bedrivs av 
hundratals partner. Bidragen från institutet ersätter partnernas kostnader och kostnader för 
kunskaps- och innovationsgruppernas verksamhet. Under 2020 uppgick driftskostnaderna i 
anslutning till bidrag till KI-grupper till 568 miljoner euro, vilket motsvarar 99 % av de totala 
utgifterna. Figur 3.9.1 visar nyckeltal för institutet81. 

Figur 3.9.1 – Nyckeltal för institutet  

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och institutets slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från institutet. 

                                                           
79 EUT L 97, 9.4.2008, s. 1. 

80 EUT L 347, 20.12.2013, s. 174. 

81 Ytterligare information om institutets behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
https://eit.europa.eu/. 
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Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.9.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i institutets system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från institutets ledning. 

3.9.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.9.4. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Europeiska institutet för innovation och teknik, som består av 
årsredovisningen82 och rapporterna om budgetgenomförandet83 för det budgetår 
som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

                                                           
82 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

83 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.9.5. Vi anser att institutets räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.9.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år som 
slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.9.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.9.8. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens 
iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2017 Liksom tidigare år utnyttjade inte KI-grupperna hela bidragsbeloppen från institutet. 

Pågår 

(inte under institutets 
kontroll) 

2017 
Institutet övervakade KI-gruppernas prestation och gjorde några korrigeringar av prestationerna. 
Korrigeringarna har dock inte haft några ekonomiska konsekvenser för någon KI-grupp eftersom 
institutet bara tillämpar den högsta av de finansiella och prestationsmässiga korrigeringarna. 

Har genomförts 

2017 Institutet offentliggör meddelanden om lediga tjänster på sin egen och GD Personal och säkerhets 
webbplats, men vanligtvis inte på Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) webbplats. Pågår 

2017 
Enligt sina stadgar kan institutet bara erbjuda sin tillfälligt anställda personal tidsbegränsade kontrakt 
på högst fem år, som kan förlängas en gång med ytterligare fem år. Detta skulle kunna hindra 
driftskontinuiteten. 

Har genomförts 
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2014/2017/ 
2018 

Framstegen mot hållbarhet är fortfarande begränsade, trots att planer i linje med institutets 
vägledning antagits för alla KI-grupper. Institutet bör sikta på smala förvaltningsstrukturer, se över 
portföljen med pågående åtgärder och främja alternativa inkomstkällor för att öka KI-gruppernas 
finansiella oberoende i förhållande till institutet. 

Har genomförts 

2019 I ett fall ersatte institutet kostnader för resor och uppehälle, trots att detta inte krävdes enligt det 
gällande tjänstekontraktet. Ej tillämpligt 

2016/2019 Ökningen av institutets budget och det ökade antalet KI-grupper som ska övervakas har inte åtföljts 
av en motsvarande ökning av antalet tjänster. 

Har inte genomförts 

(inte under institutets 
kontroll) 
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Institutets svar 
Institutet har tagit del av revisionsrättens rapport. 
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3.10. Europeiska sjösäkerhetsbyrån 
(Emsa) 

Inledning 

3.10.1. Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa, nedan kallad byrån) ligger i Lissabon och 
inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/200284. Byråns 
uppgift är att garantera en hög sjösäkerhetsnivå, förhindra förorening från fartyg, bistå 
Europeiska kommissionen och medlemsstaterna med tekniskt stöd samt övervaka 
tillämpningen av unionslagstiftningen och utvärdera dess ändamålsenlighet. Figur 3.10.1 visar 
nyckeltal för byrån85. 

Figur 3.10.1 – Nyckeltal för byrån 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och byråns slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från byrån. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.10.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från byråns ledning. 

                                                           
84 EGT L 208, 5.8.2002, s. 1. 

85 Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.emsa.europa.eu. 
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3.10.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.10.4. Vi har granskat 

a) Europeiska sjösäkerhetsbyråns räkenskaper, som består av årsredovisningen86 och 
rapporterna om budgetgenomförandet87 för det budgetår som slutade den 
31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.10.5. Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
86 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

87 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.10.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.10.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

3.10.8. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

Iakttagelser om budgetförvaltningen 

3.10.9. Enligt EU:s budgetförordning ska betalningar göras inom en fastställd tidsram på 
30 dagar. Under 2020 underlät byrån vid flera tillfällen att göra detta och betalade sent i 11 % 
av fallen. Vi noterade en liknande eller större andel förseningar under 2019, 2018, 2017 och 
2016. Samtliga dessa år gällde de flesta försenade betalningarna ersättning för resekostnader 
till deltagare vid workshoppar. En del åtgärder har vidtagits för att minska förseningarna, men 
denna återkommande brist utsätter byrån för finansiella risker och anseenderisker. 

Iakttagelser om internkontroller 

3.10.10. Under 2020 betalade Emsa bosättningsbidrag och dagtraktamenten till alla 
anställda som rekryterades som tillfälligt anställda omedelbart efter att de hade blivit 
utstationerade till byrån. Denna typ av bidrag är avsedda att täcka kostnader och olägenheter 
som uppstår på grund av att de anställda måste byta bostadsort och bosätta sig permanent på 
anställningsorten.  
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3.10.11. Byrån vidtog inte tillräckliga åtgärder för att kontrollera rätten till dessa bidrag. 
Till exempel undersökte den inte de anställdas tidigare boendeförhållanden för att avgöra om 
de faktiskt hade bytt bostadsort. Detta utgör en brist i den interna kontrollen. Fem anställda 
med chefstjänster vid byrån har genom delegeringar getts exakt samma befogenheter som den 
verkställande direktören för alla budgetposter. Detta utgör i sig en risk och bidrar inte till en 
tydlig hierarki när det gäller beslutsfattande, ansvar och ansvarsskyldighet vid byrån. 

Byråns verkställande direktör undertecknade även ett beslut om utnämning av tillförordnade 
verkställande direktörer och delegerade tillsättningsmyndigheter under den verkställande 
direktörens årliga ledighet, varigenom dessa båda roller helt och hållet delegerades under 
denna period. Detta beslut överskred den verkställande direktörens befogenheter enligt 
artikel 15 i byråns inrättandeförordning. 

Dessa iakttagelser påverkar inte lagligheten och korrektheten i budgettransaktionerna under 
budgetåret 2020. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.10.12. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 

Vid ett rekryteringsförfarande anordnade urvalskommittén ytterligare ett skriftligt prov som inte 
nämndes i meddelandet om ledig tjänst. Enligt byråns regler för genomförande av 
tjänsteföreskrifterna ska det specificeras i meddelandet om ledig tjänst vilken typ av prov som ska 
användas vid ett rekryteringsförfarande. Urvalkommittén hade inte heller beslutat vilka poäng som 
skulle krävas för att de sökande skulle gå vidare från förhandsurvalet till nästa steg i 
rekryteringsprocessen innan den bedömde ansökningarna. Detta undergräver principen om 
öppenhet och kravet på att det ska finnas en tillfredsställande verifieringskedja. 

Har genomförts 

2019 

Medlemmarna i urvalskommittén undertecknade förklaringarna om potentiella intressekonflikter i 
början av urvalsförfarandet, innan namnen på de sökande ens var kända. Om en intressekonflikt 
skulle uppstå under urvalsprocessen var de skyldiga att omedelbart anmäla detta och lämna 
urvalskommittén. Det är tillsättningsmyndighetens ansvar att besluta om sådana potentiella 
intressekonflikter faktiskt skulle kunna äventyra medlemmarnas oberoende. Men om förklaringarna 
görs enbart efter kommittémedlemmarnas gottfinnande finns det en risk att vissa intressekonflikter 
förblir oupptäckta. 

Har genomförts 
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 

Emsa har ett ramavtal med ett bemanningsföretag för tillhandahållande av tillfälliga arbetstagare. 
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG ska de grundläggande 
anställningsvillkoren för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag vara likvärdiga eller bättre 
än de villkor som skulle gälla för dem om de hade anställts direkt för att utföra samma arbete. Byråns 
ersättning till tillfälliga arbetstagare är i själva verket inte förenlig med detta direktiv. Men eftersom 
dessa frågor berörs i ett pågående ärende vid Europeiska unionens domstol, och eftersom domen, 
när den kommer, kan påverka revisionsrättens ståndpunkt när det gäller byråns användning av 
tillfälliga arbetstagare, gör revisionsrätten inga iakttagelser, eller uppföljningar av tidigare års 
iakttagelser, om korrektheten i byråns agerande i denna fråga till dess att ett slutligt avgörande i 
målet har meddelats. 

Har genomförts 

2019 
Byrån har haft en hög andel sena betalningar under de senaste fyra åren och under 2019 var andelen 
sena betalningar 18 %. Denna återkommande brist exponerar byrån för ekonomiska risker och 
anseenderisker. 

Pågår 
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Byråns svar 
3.10.9. Den slutliga siffran för sena betalningar 2020 visar att antalet betalningar som gjordes 
utanför de föreskrivna tidsramarna minskat jämfört med tidigare år: 11 procent jämfört med 
18 procent 2019.  Dessa 11 procent innefattar eftersläpningen av sena betalningar som förts 
över från 2019. Utan denna eftersläpning hade den totala andelen sena betalningar för 2020 
varit 3 procent. 

3.10.10. Emsa noterar revisionsrättens kommentar och har stärkt förfarandet för att 
kontrollera rättigheterna för tillfälligt anställda/kontraktsanställda som tidigare varit 
utstationerade nationella experter vid byrån. Efter detta uppdaterade förfarande görs nu 
formella och dokumenterade kontroller av att hemvisten ändrats vid den tidpunkt från vilken 
den anställde omfattas av tjänsteföreskrifterna. 

3.10.11. Verkställande direktörens delegeringar stämmer helt överens med Emsas 
budgetförordning och inrättandeförordning. Verkställande direktören har definierat 
delegeringarna på ett sätt som syftar till att säkerställa verksamhetskontinuiteten. 
Delegeringarna kombineras med flera riskreducerande åtgärder som vidtas för att förebygga 
och undvika eventuella risker som kan påverka lagligheten och korrektheten i Emsas 
transaktioner. Från och med juni 2021 tillämpas ett nytt förfarande som innebär att alla 
kontroller (t.ex. verkställande direktörens förhandsgodkännande av alla beslut som fattas av 
den delegerade avdelningschefen och avdelningschefens rapport om vad som har 
undertecknats) förs in i ett centralt register och dokumenteras ordentligt. 
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3.11. Europeiska unionens 
cybersäkerhetsbyrå (Enisa) 
Inledning 

3.11.1. Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa, nedan kallad byrån) ligger i 
Aten88 och inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/200489, 
som efter olika ändringar har ersatts av förordning (EU) 2019/88190. Byråns främsta uppdrag är 
att uppnå en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, bland annat genom att aktivt 
stödja medlemsstaterna och unionens institutioner, organ och byråer i arbetet med att 
förbättra cybersäkerheten samt fungera som referenspunkt för rådgivning och expertis för alla 
berörda intressenter i EU. Figur 3.11.1 visar nyckeltal för byrån91. 

Figur 3.11.1 – Nyckeltal för byrån 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och byråns slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från byrån. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.11.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från byråns ledning. 

                                                           
88 Byråns huvudkontor flyttades från Heraklion till Aten i september 2019. 

89 EGT L 77, 13.3.2004, s. 1. 

90 EUT L 151, 7.6.2019, s. 15. 

91 Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.enisa.europa.eu. 
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3.11.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.11.4. Vi har granskat  

a) räkenskaperna för Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå, som består av 
årsredovisningen92 och rapporterna om budgetgenomförandet93 för det budgetår 
som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.11.5. Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 

                                                           
92 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

93 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.11.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Betalningar 
Grund för ett uttalande med reservation om lagligheten och korrektheten i de 
betalningar som ligger till grund för räkenskaperna 

3.11.7. En tillfällig delegering som den tidigare verkställande direktören beviljat en 
anställd löpte ut den 31 december 2019. Den anställda beviljades en ny delegering av den 
nya verkställande direktören den 12 februari 2020. Under tiden däremellan godkände den 
anställda, i enlighet med byråns mål, budgetåtaganden på 529 120 euro och betalningar 
på 914 100 euro utan giltig delegering (dvs. 3,5 % av samtliga tillgängliga 
betalningsbemyndiganden under 2020). Vi noterar att byrån efter vår granskning har 
vidtagit åtgärder för att minska de identifierade riskerna i framtiden. 

Uttalande med reservation om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger 
till grund för räkenskaperna 

3.11.8. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det 
budgetår som slutade den 31 december 2020, med undantag för den aspekt som beskrivs 
under rubriken ”Grund för ett uttalande med reservation om lagligheten och 
korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna”, i alla väsentliga 
avseenden är lagliga och korrekta. 

Övriga upplysningar 

3.11.9. Vi vill påpeka att byrån till skillnad från andra institutioner (t.ex. Europeiska 
kommissionen) inte har antagit interna regler för att säkerställa kontinuiteten i 
delegeringar när utanordnare eller delegerade utanordnare lämnar sina tjänster.  
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Utanordnarens roll skiljer sig åt mellan byråer och institutioner. Institutionerna fyller 
själva rollen som utanordnare och delegerar de tillhörande ansvarsområdena till 
medlemmar av den egna personalen. Institutionernas generaldirektörer och 
generalsekreterare är endast delegerade utanordnare. Hos byråerna är det däremot den 
verkställande direktören som är utanordnare och som under eget ansvar genomför 
budgeten.  

Den nya verkställande direktören tillträdde den 16 oktober 2019. Den 12 februari 2020 
beviljade han nya delegeringar till sju anställda. Under tiden fram till dess godkände de 
berörda personalmedlemmarna transaktioner enligt den tidigare verkställande 
direktörens delegeringar. Detta utgör en stor brist i den interna kontrollen. 

Efter revisionsrättens granskning har byrån antagit ett nytt internt beslut för att ta itu 
med de problem som vi identifierade. 

3.11.10. Vi upptäckte dessutom följande allvarliga systembrister: 

I ett fall följde delegeringens giltighetstid för en anställd med delegerade befogenheter 
den anställdas anställningsavtal, som enligt planerna skulle löpa ut den 31 augusti 2019. 
Den anställdas anställningsavtal förlängdes av den tidigare verkställande direktören i 
februari 2019, men det gjorde inte delegeringen. Den anställda beviljades en ny 
delegering den 12 februari 2020. Under tiden däremellan godkände den anställda 
budgetåtaganden på 1 197 960 euro och betalningar på 718 650 euro.  

För den delegering som byråns nya verkställande direktör beviljade i februari 2020 
fastställdes ett högsta belopp för varje budgetrubrik, men inte för varje budgetpost. 
Utanordnare var skyldiga att bekräfta de delegeringar som beviljats dem med sin 
underskrift. Detta gjordes dock efter lång tid – i de flesta fall mer än tio månader senare. I 
ett fall undertecknade en utanordnare godkännandet av sin egen delegering tre veckor 
efter det att hans delegering hade löpt ut. 

Slutligen fann vi en avvikelse i den godkända behörighetsnivån för den delegering som 
byråns verkställande direktör hade beviljat en utanordnare. Det godkännandetak för 
delegeringen som också registrerades i det ekonomiska förvaltningssystemet var 
500 000 euro, men det dokument som utanordnaren undertecknade för att bekräfta 
delegeringen gällde bara för 100 000 euro. Byrån korrigerade denna avvikelse retroaktivt 
den 11 februari 2021. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.11.11. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser Åtgärder som vidtagits som en reaktion på revisionsrättens iakttagelser 
(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/Ej tillämpligt) 

2018 

Byrån saknade en policy för känsliga befattningar, som 
innebär att känsliga arbetsuppgifter identifieras och 
hålls uppdaterade, och att lämpliga åtgärder utformas 
för att motverka risken för egenintressen. Detta 
överensstämde inte med byråns normer för 
internkontroll. Byrån bör anta och genomföra en policy 
för känsliga befattningar. 

Har inte genomförts 

2019 

Vi konstaterade ett antal brister som försämrade 
insynen i byråns granskade upphandlingsförfaranden. 
Dessa bestod bland annat i en överlappning mellan 
urvalskriterier och tilldelningskriterier och 
underlåtenhet att respektera tidsfristerna för 
offentliggörande av meddelandet om tilldelning av 
kontrakt. 

Har genomförts 

2019 

I två ramavtal om tjänster hade priskriteriet 
uteslutande baserats på dagarvoden, men inga andra 
kriterier ingick i anbudsspecifikationerna baserat på 
olika scenarier. Detta innebär en risk för att kontrakten 
inte kommer att resultera i att de berörda projekten 
genomförs på det mest ekonomiskt fördelaktiga sättet. 

Har genomförts 
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År Revisionsrättens iakttagelser Åtgärder som vidtagits som en reaktion på revisionsrättens iakttagelser 
(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 

I tre granskade upphandlingar fastställde byrån 
lägstavärdet för urvalskriteriet ”årsomsättning” utan 
hänsyn till kontraktets värde och omfattning och utan 
att bedöma den tillhörande risken. 

Har genomförts 

2019 

Under 2019 ökade byrån sin användning av tillfälliga 
arbetstagare betydligt (29 % av den totala faktiska 
personalstyrkan) jämfört med föregående år. Det visar 
att byrån ökade sitt beroende av tillfälliga arbetstagare 
inom många olika verksamhetsområden. 

Pågår 

2019 

I kontraktet mellan byrån och bemanningsföretaget 
anges inte de grundläggande anställningsvillkor som 
motiverar i vilken kategori den tillfälliga arbetstagaren 
placeras. De tillfälliga arbetstagarna omfattas heller 
inte av samma sociala förmåner som byråns anställda.  

Vi noterar att ett pågående ärende vid Europeiska unionens domstol, mål C-948/19 (Manpower 
Lit), berör flera frågor som Litauens högsta domstol ställt om hur Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag ska tillämpas på EU:s byråer och organ. Eftersom domslutet från Europeiska 
unionens domstol om dessa frågor kan påverka revisionsrättens ståndpunkt när det gäller byråns 
användning av tillfälliga arbetstagare, gör revisionsrätten inga iakttagelser, eller uppföljningar av 
tidigare års iakttagelser, om korrektheten i byråns agerande i denna fråga till dess att Europeiska 
unionens domstol har meddelat ett slutligt avgörande i målet. 
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Byråns svar 
3.11.7. Byrån välkomnar denna revisionsiakttagelse och erkänner den brist som konstaterats. 
Vi vill betona att transaktionerna var fria från intressekonflikter och inte äventyrade byråns 
ekonomiska intressen. Enligt en intern analys som byrån håller på att validera ytterligare 
tillsammans med en extern revisor gjordes dessa transaktioner i enlighet med byråns mål och 
för dess officiella användning. 

Med anledning av denna iakttagelse har byrån inrättat ett separat oberoende tillsynsorgan 
som ska övervaka finansiell delegering. Med avseende på struktur och funktion har byrån 
också gjort en bestämd och strikt uppdelning av uppgifterna för budgetgenomförande och 
intern kontroll. Vi är övertygade om att dessa åtgärder är effektiva för att hantera eventuella 
framtida risker. 

3.11.8.  Vi vill påpeka att uttalandet med reservation om lagligheten och korrektheten beror 
på en enstaka icke-systematisk händelse. Byrån har vidtagit nödvändiga åtgärder för att ta itu 
med detta problem genom att genomföra en ändamålsenlig korrigeringsplan (som beskrivs 
ovan i vårt svar på punkt 3.11.7) för att minska riskerna i samband med hanteringen av 
delegering av finansiella befogenheter. 

3.11.9. Byrån har handlat i god tro och har antagit en korrigeringsplan för att minska 
effekterna av den rättsliga osäkerheten och revisionsrättens iakttagelser om hanteringen av 
delegeringen. 

Under 2021 har byrån infört interna regler som kräver att den nyutnämnda verkställande 
direktören ska bekräfta rätten att delegera finansiella befogenheter eftersom den tidigare 
rätten till delegering som den förra direktören beviljat automatiskt återkallas 90 dagar efter att 
den nyutnämnda verkställande direktören tillträder sin tjänst. 

Således fastställs tidsbegränsningen för delegeringen nu antingen i förväg genom den 
ursprungliga delegeringen som beviljats av verkställande direktören (dvs. genom att en 
tidsfristsklausul införs), eller genom att den delegerande myndigheten använder sig av ett 
särskilt återkallande för att uttryckligen dra tillbaka delegeringen av befogenheter till den 
berörda personen. 

3.11.10. När det gäller den första punkten medger byrån att denna delegering av finansiella 
rättigheter borde ha förlängts av den tidigare verkställande direktören till följd av att 
personalens anställningsavtal förlängdes. Sedan november 2020 har de interna processerna på 
området 
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setts över med anledning av ovanstående för att förhindra sådana situationer, eftersom 
delegering av finansiella rättigheter nu följer övergripande principer och inte längre beviljas 
individuellt. 

När det gäller den andra punkten medger byrån att nya delegeringar av finansiella rättigheter 
formellt bör godkännas av den anställde inom en lämplig tidsram. 

Sedan november 2020 har de interna processerna på området setts över med anledning av 
ovanstående för att förhindra sådana situationer genom att man infört ett oeftergivligt krav på 
att godkänna finansiell delegering innan de finansiella rättigheterna beviljas i systemet för 
ekonomisk förvaltning (ABAC). 

När det gäller den sista punkten erkänner byrån detta fel, som beror på ett skrivfel. 

De interna processerna har setts över med anledning av ovanstående för att förhindra 
upprepning, eftersom delegering av finansiella rättigheter kommer att dubbelkontrolleras mot 
godkännandet av delegeringarna innan de finansiella rättigheterna beviljas i 
redovisningssystemet ABAC. 

Vidare har verkställande direktören inrättat budgetförvaltningskommittén, som också bland 
annat har till uppgift att granska delegeringen av befogenheter vid byrån i fråga om regler, 
policyer och riktlinjer som införts av verkställande direktören och i linje med principerna om 
sund ekonomisk förvaltning. 
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3.12. Europeiska unionens 
järnvägsbyrå (ERA) 
Inledning 

3.12.1. Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA, nedan kallad byrån) ligger i Lille och 
Valenciennes och inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 881/2004, som 2016 ersattes av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/79694. Byrån har till syfte att öka driftskompatibiliteten mellan olika järnvägssystem, att 
lägga fast en gemensam inriktning för säkerhet för att bidra till upprättandet av en mer 
konkurrenskraftig europeisk järnvägssektor med en hög säkerhetsnivå och att vara den EU-
myndighet som utfärdar godkännanden för utsläppande av järnvägsfordon på marknaden, 
gemensamma säkerhetsintyg för järnvägsföretag och godkännanden för markbaserad ERTMS-
utrustning. Figur 3.12.1 visar nyckeltal för byrån95. 

Figur 3.12.1 – Nyckeltal för byrån 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och byråns slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från byrån. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.12.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från byråns ledning. 

                                                           
94 EUT L 220, 21.6.2004, s. 3 och EUT L 138, 26.5.2016, s. 1. I enlighet med den senare 

förordningen har byråns ursprungliga namn ändrats från Europeiska järnvägsbyrån till 
Europeiska unionens järnvägsbyrå. 

95 Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.era.europa.eu. 
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3.12.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.12.4. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Europeiska unionens järnvägsbyrå, som består av 
årsredovisningen96 och rapporterna om budgetgenomförandet97 för det budgetår 
som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.12.5. Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
96 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

97 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.12.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.12.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.12.8. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2013 Byrån ligger i Lille och Valenciennes. Kostnaderna skulle sannolikt kunna sänkas om all verksamhet 
var samlad på en plats. 

Har inte genomförts 

(inte under byråns kontroll) 

2018 
Under 2019 kommer byrån att börja ta ut avgifter och taxor för certifieringsuppgifter. Enligt den nya 
förordningen ska små och medelstora företags (SMF) särskilda behov beaktas. Byrån bör införa 
ändamålsenliga kontroller av sökandenas status som SMF. 

Har inte genomförts 

2018 

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 ska avgifter och taxor vara intäkter 
som avsatts för särskilda ändamål för byrån. För att kunna planera avgifterna och taxorna och 
motsvarande åtaganden och betalningar korrekt i sin budget måste genomförandebestämmelserna 
för byråns budgetförordning ändras på några punkter. Avgifter och taxor kan inte faktureras förrän 
en tjänst har tillhandahållits, och delbelopp får endast faktureras var sjätte månad. Byrån kommer att 
behöva övervaka kostnader noggrant och fakturera delbelopp så snart som möjligt. 

Har genomförts 
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 

Under 2019 tecknade byrån ramavtal med ”prioritetsordning” med tre företag för stöd i 
godkännandeförfarandet för det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg. Enligt 
budgetförordningen kan detta göras, förutsatt att ramavtalet på ett precist sätt anger samtliga villkor 
för tillhandahållandet av de berörda byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna. I detta fall är 
ramavtalet inte tillräckligt specifikt. Dessutom baserades anbudsgivarnas ekonomiska anbud enbart 
på ett arvode per arbetsdag, utan hänsyn till viktiga faktorer såsom arbetstagarnas profil eller hur 
komplext arbetet är. 

Har genomförts  

2019 

Vid ett upphandlingsförfarande gällande tillhandahållande av måltidstjänster hade en av 
medlemmarna i utvärderingskommittén inte blivit formellt utnämnd. Att medlemmen ingick i 
utvärderingskommittén utan att vara formellt utnämnd är en intern brist som försämrar insynen i 
upphandlingsförfarandet. 

Har genomförts  

2019 

I enlighet med ett servicenivåavtal fakturerade Europeiska kommissionen byrån för 
tillhandahållandet av olika it-tjänster. Häri ingick en avgift för tillhandahållande av ett it-system som 
debiteras baserat på antalet användare. Europeiska kommissionen debiterade byrån för mycket 
eftersom användarantalet som låg till grund för faktureringen inte stämde. Detta tyder på brister i 
byråns interna kontroller och det visade att man inte hade kontrollerat om det fakturerade beloppet 
motsvarade de faktiska villkoren i servicenivåavtalet. 

Har inte genomförts 



 151 

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) 

 

Byråns svar 
Byrån har tagit del av revisionsrättens rapport. 
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3.13. Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) 
Inledning  

3.13.1. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma, nedan kallad 
myndigheten) ligger i Paris och inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1095/201098. Myndighetens uppdrag är att stärka investerarskyddet och främja stabila 
och välfungerande finansmarknader. Myndigheten uppfyller sitt uppdrag och sina mål på 
följande fyra sätt: genom att bedöma risker för investerare, marknader och den finansiella 
stabiliteten, genom att slutföra ett enhetligt regelverk för EU:s finansmarknader, genom att 
främja enhetlig tillsyn och genom att direkt övervaka specifika finansiella enheter. Figur 3.13.1 
visar nyckeltal för myndigheten99. 

Figur 3.13.1 – Nyckeltal för myndigheten 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och myndighetens slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från myndigheten. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.13.2. 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 med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från myndighetens ledning. 

                                                           
98 EUT L 331, 15.12.2010, s. 84. Myndighetens inrättandeförordning ändrades den 

27 december 2019 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2175 
(EUT L 334, 27.12.2005, s. 80). 

99 Ytterligare information om myndighetens behörighet och verksamhet finns på dess 
webbplats: www.esma.europa.eu. 
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3.13.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.13.4. Vi har granskat 

a) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens räkenskaper, som består av 
årsredovisningen100 och rapporterna om budgetgenomförandet101 för det budgetår 
som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.13.5. Vi anser att myndighetens räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
100 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

101 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.13.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Övriga upplysningar  

3.13.7. De avgifter som tas ut av kreditvärderingsinstitut baseras på varje enskild 
rättslig enhets inkomster. Detta skapar en halvt legitim möjlighet att minska eller undvika 
avgifter genom att föra över intäkter från kreditvärderingsinstitut som omfattas av EU:s 
jurisdiktion till deras närstående enheter utanför EU. Myndigheten har gjort en 
riskbedömning och bedömt risken som låg men har den under övervakning. Förordningen 
om kreditvärderingsinstitut102 ger också kreditvärderingsinstituten utrymme att kringgå 
den etablerade avgiftsmekanismen genom att bedriva verksamhet som rör utfärdande av 
kreditbetyg och stödtjänster (t.ex. licensiering av kreditvärderingsdata och 
tillhandahållande av forskning och relaterade produkter och tjänster till användare av 
kreditbetyg) genom koncernföretag som inte är registrerade kreditvärderingsinstitut. 
Förordningen omfattas av Europeiska kommissionens rätt att ta initiativ till relevanta 
lagändringar. Myndigheten är medveten om denna risk och offentliggjorde den 
29 januari 2021 ett samrådsdokument103. I enlighet med detta dokument överlämnade 
myndigheten den 21 juni 2021 tekniska råd till Europeiska kommissionen om ändring av 
förordningen för att minska risken. 

3.13.8. Avgifter från transaktionsregister beräknas baserat på varje enskilt 
transaktionsregisters tillämpliga omsättning. Beloppet uppgår till summan av en tredjedel 
av vart och ett av följande: den inkomst som genereras från transaktionsregistrets 
kärnverksamhet, antalet transaktioner som rapporterats till transaktionsregistret under 
det föregående året och antalet registrerade utestående transaktioner den 31 december 
föregående år. De delegerade förordningarna om avgifter från transaktionsregister104 
fastställer inte någon övergripande och enhetlig kontrollram som säkerställer att 
informationen är tillförlitlig, men alla transaktionsregister kunde visa upp uttalanden från 
oberoende revisorer om att deras årsredovisningar för 2019 (som används för 
avgiftsberäkningen) gav en sann och rättvisande bild. Men den information de lämnade 
om antalet transaktioner som rapporterats till transaktionsregistret under 2019 och 
antalet registrerade utestående transaktioner den 31 december 2019 omfattades endast 
av begränsad granskning av oberoende revisorer. Den 24 mars 2021 offentliggjorde Esma 
ett samrådsdokument105 där myndigheten föreslår att den metod som används för att 
fastställa transaktionsregisters omsättning i syfte att beräkna årliga tillsynsavgifter ska 
förenklas genom att man endast inkluderar intäkter och utesluter verksamhetsresultat. 
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Enligt samrådsdokumentet planerar myndigheten att överlämna tekniska råd till 
Europeiska kommissionen om ändring av de delegerade förordningarna om 
transaktionsregister i mitten av 2021. 

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

3.13.9. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

3.13.10. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

                                                           
102 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 

om kreditvärderingsinstitut, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 513/2011 av den 11 maj 2011 och genom Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 462/2013 av den 21 maj 2013. Avgifterna för kreditvärderingsinstitut omfattas av 
Europeiska kommissionens delegerade förordning (EU) nr 272/2012 av den 7 februari 2012 
om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 vad 
gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av 
kreditvärderingsinstitut (Text av betydelse för EES). 

103 Samrådsdokumentet ESMA 80-196-5019, se https://www.esma.europa.eu/press-
news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma. 

104 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala 
motparter och transaktionsregister (Emir). De avgifter som är tillämpliga på 
transaktionsregister enligt Emir ingår i Europeiska kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 1003/2013 som kompletterar förordning (EU) nr 648/2012. Efter ikraftträdandet av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 om transparens i transaktioner 
för värdepappersfinansiering och om återanvändning blev myndigheten också ansvarig för 
registrering, tillsyn och erkännande av transaktionsregister inom ramen för förordning (EU) 
2015/2365. De avgifter som är tillämpliga på transaktionsregister enligt förordning (EU) 
2015/2365 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om 
återanvändning ingår i Europeiska kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/360. 

105 Samrådsdokumentet ESMA74-362-1864, se https://www.esma.europa.eu/document/cp-
technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
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Iakttagelser om transaktionernas laglighet och korrekthet 

3.13.11. I mars 2020 undertecknade Esma ett ”masteravtal för datatjänster” 
(motsvarande ett ramavtal) med ett kanadensiskt företag för en period på högst sju år. Det 
högsta beloppet för avtalet var inte tydligt angivet. Detta minskar insynen i avtalet. 
Myndigheten hade dock öronmärkt 270 000 euro som skulle täcka avtalets maximala löptid. 
Detta baserades på den årsavgift på 35 000 US-dollar som överenskommits i avtalet.  

Vidare undertecknades avtalet av en utanordnare som endast var behörig att underteckna 
rättsliga åtaganden för den berörda budgetposten upp till ett värde av 135 000 euro, vilket är 
lägre än avtalets högsta värde. Detta är en allvarlig brist i den interna kontrollen. Efter 
revisionen vidtog myndigheten korrigerande åtgärder för att avhjälpa denna brist (dvs. den 
verkställande direktören kontrasignerade ramavtalet). 

3.13.12. Myndigheten tillämpade inte räntesatsen i Europeiska kommissionens 
delegerade förordningar106 på sena betalningar från ett antal kreditvärderingsinstitut och 
transaktionsregister i samband med deras bidrag för 2020. Utanordnaren fastställde inte heller 
fordringarna och fattade inget formellt beslut om att avstå från att kräva in dröjsmålsränta 
(straffavgift) i enlighet med artikel 101 i EU:s budgetförordning. Summan av de upplupna 
räntorna för 2020 är 13 601 euro. 

Iakttagelser om internkontroller 

3.13.13. Vi konstaterade bristfälliga interna kontroller när det gällde att övervaka den 
tid som debiterades Esma i ett kontrakt baserat på tids- och materialåtgång enligt ett ramavtal 
för it-konsulttjänster.  

I juni 2019 utfärdade myndigheten en beställningssedel till en entreprenör för 106 arbetsdagar 
till en sammanlagd kostnad av 61 086 euro. I beställningssedeln angavs antalet arbetsdagar 
(oftast utanför anläggningen) fördelat på tilldelade uppgifter (flera arbetspaket). Vi 
konstaterade att myndighetens kontroller för att verifiera det faktiska antalet arbetsdagar 
utanför anläggningen var otillräckliga. Dessutom är det inte idealiskt att välja ett kontrakt 
baserat på tids- och materialåtgång i fall där arbete utförs utanför anläggningen, såvida det 
inte finns lämpliga verktyg för att övervaka den debiterade tiden. 

                                                           
106 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 272/2012 av den 7 februari 2012 om 

kreditvärderingsinstitut (EUT L 90, 28.3.2012, s. 6), kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 1003/2013 av den 12 juli 2013 om transaktionsregister (EUT L 279, 19.10.2013, s. 4) 
och kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/360 av den 13 december 2018 om 
transaktionsregister (EUT L 81, 22.3.2019, s. 58). 
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När myndigheten godkände entreprenörens fakturor fokuserade den i detta fall främst på den 
förväntade outputen och övervakade den totala debiterade tiden i förhållande till den 
maximala budgeten. Den kontrollerade dock inte regelbundet (dvs. varje månad) den tid som 
entreprenören debiterade, trots att detta skulle göras enligt ramavtalet.  

Myndighetens kontroller för att bekräfta att utbetalningarna till entreprenören baserades på 
giltiga tidrapporter som lämnats in i tid var därför bristfälliga. Detta utgör en betydande brist i 
den interna kontrollen. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.13.14. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2018 

Användningen av it-tjänstekontrakt för tillhandahållande av arbetskraft kringgick tillämpningen av 
EU:s sociala och arbetsrättsliga bestämmelser och exponerar myndigheten för rättsliga risker och 
anseenderisker. Myndigheten bör se till att avtal om tillhandahållandet av it-tjänster och tillfälliga 
arbetstagare är formulerade på ett sätt som förebygger oklarheter. 

Har genomförts 

2018 
Överskotten och underskotten från de avgifter som debiteras kreditvärderingsinstitut och 
transaktionsregister kan leda till en årlig korsfinansiering av verksamhet. Myndigheten bör hitta 
metoder för att undvika sådan korsfinansiering. 

Pågår 

2019 Myndigheten har aldrig justerat eller planerat att justera de nationella behöriga myndigheternas 
uppskattade pensionsavgifter för år N till faktiska siffror. Pågår 
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Myndighetens svar 
3.13.7. Esma välkomnar revisionsrättens erkännande av myndighetens ansträngningar 
för att minska risken för att kreditvärderingsinstituten kringgår förordningen om 
kreditvärderingsinstitut när det gäller avgifter. Esma bekräftar att de tekniska råden om 
översynen av förordningen i fråga om avgifter som Esma tar ut av 
kreditvärderingsinstitut (ref. ESMA80-196-5324) överlämnades till Europeiska 
kommissionen den 21 juni 2021. Det är nu upp till kommissionen att avgöra om och hur 
den ska föreslå en översyn av lagstiftningsramen. 

3.13.8. Esma kommer att överlämna sina tekniska råd om ändring av lagstiftningen om 
avgiftsförvaltning för transaktionsregister till Europeiska kommissionen under andra 
halvåret 2021. Senare ska kommissionen besluta om antagande av ett förslag om översyn av 
lagstiftningsramen. 

3.13.11. För detta avtal var Esma tvungen att undantagsvis använda leverantörens mall i stället 
för sin egen mall för ramavtal. Mallen som användes var missvisande och innefattade endast 
beloppet för tjänsterna under det första året (35 000 US-dollar) och inte högstabeloppet för 
hela avtalets löptid. Därför undertecknades avtalet av den vidaredelegerade utanordnaren 
med behörighet för upp till 135 000 euro. Vi håller på att utarbeta 
arbetsinstruktioner för att säkerställa en lämplig nivå av intern kontroll i händelse av att Esma 
i framtiden åter skulle behöva använda entreprenörens ramavtalsmall i stället för 
myndighetens vanliga mall. 

3.13.12. Esma anser att utanordnarens beslut om undantag som meddelades via e-post var 
ändamålsenligt med tanke på det obetydliga beloppet (0,1 procent av de totala avgifterna 
för kreditvärderingsinstituten och transaktionsregistren under 2020). Efter revisionsrättens 
kommentarer förbättrade Esma hanteringen av sena betalningar ytterligare. Esma har 
infört följande åtgärder: a) regelbunden intern automatisk rapportering om ackumulerade 
sena betalningar, b) interna arbetsinstruktioner om fastställande av fordringar och 
kriterier för bedömning av potentiella undantag för alla inkomstkällor, c) ett särskilt 
elektroniskt arbetsflöde som gör det lättare att fatta välgrundade, formella beslut om de 
upplupna räntorna i rätt tid. 

3.13.13. Esma vidtog nyligen ett antal förebyggande åtgärder för att stärka den interna 
kontrollen i samband med ramavtal om konsulttjänster. Esma har utarbetat interna riktlinjer 
om hantering av IKT-avtal med en tydlig beskrivning av de olika avtalstyperna och tillämpliga 
övervakningskrav. Vidare förbereder Esma för närvarande en fortbildning i avtalshantering för 
projektledare och annan berörd personal. Fortbildningen kommer att genomföras under 2021. 
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3.14. Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-
Osha) 
Inledning 

3.14.1. Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha, nedan kallad byrån) ligger i Bilbao och
inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2062/94107, som upphävdes genom 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/126 av den 16 januari 2019108. Byråns 
uppgift är att samla in och sprida information om nationella prioriteringar och 
unionsprioriteringar när det gäller arbetsmiljö, stödja nationella instanser och unionsinstanser 
vid utformningen och genomförandet av arbetsmiljöpolitik samt att upplysa om förebyggande 
åtgärder. Figur 3.14.1 visar nyckeltal för byrån109. 

Figur 3.14.1 – Nyckeltal för byrån 

* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret.

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och byråns slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från byrån. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.14.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från byråns ledning. 

107 EGT L 216, 20.8.1994, s. 1. Förordningen ändrades senast genom rådets förordning (EG) 
nr 1112/2005 (EUT L 184, 15.7.2005, s. 5). 

108 EUT L 30, 31.1.2019, s. 58. 

109 Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.osha.europa.eu. 

21

20

Budget (miljoner euro)*

63

63

Personalstyrka (den 31 december)**

2020
2019

http://www.osha.europa.eu/
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3.14.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.14.4. Vi har granskat 

a) Europeiska arbetsmiljöbyråns räkenskaper, som består av årsredovisningen110 och 
rapporterna om budgetgenomförandet111 för det budgetår som slutade den 
31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.14.5. Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 

                                                           
110 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

111 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.14.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.14.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.14.8. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2018 
Andelen gjorda åtaganden som fördes över till 2019 var hög under avdelning II och III. Byrån bör 
analysera skälen till alltför stora överföringar och förbättra budgetplaneringen i enlighet med 
analysen. 

Pågår  

2019 I ett fall köpte byrån tjänster till ett värde som överskred taket i avtalet utan att avtalet ändrats. Ej tillämpligt 

2019 I ett fall ersatte byrån boendekostnader schablonmässigt, fastän det i avtalet angavs att sådana 
ersättningar skulle baseras på styrkande handlingar som visade de faktiska kostnaderna.  Ej tillämpligt 

2019 Andelen överföringar tyder på att budgetbehoven har överskattats och strider mot principen om 
budgetens ettårighet.  Pågår 
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Byråns svar 
Byrån har tagit del av revisionsrättens rapport. 
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3.15. Europeiska fonden för förbättring 
av levnads- och arbetsvillkor 
(Eurofound) 

Inledning 

3.15.1. Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound, 
nedan kallad fonden) ligger i Dublin och inrättades genom rådets förordning (EEG) 
nr 1365/75112, som upphävdes genom Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/127113. Fonden ska bidra till planering och förverkligande av bättre levnads- och 
arbetsvillkor inom unionen genom att öka och sprida kunskap om detta område. Figur 3.15.1 
visar nyckeltal för fonden114. 

Figur 3.15.1 – Nyckeltal för fonden 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och fondens slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från fonden. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.15.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i fondens system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från fondens ledning. 

                                                           
112 EUT L 139, 30.5.1975, s. 1. 

113 EUT L 30, 31.1.2019, s. 74. 

114 Ytterligare information om fondens behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.eurofound.europa.eu. 

26

27

Budget (miljoner euro)*

100

95

Personalstyrka (den 31 december)**

2020
2019

http://www.eurofound.europa.eu/
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3.15.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.15.4. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, 
som består av årsredovisningen115 och rapporterna om budgetgenomförandet116 för 
det budgetår som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.15.5. Vi anser att fondens räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
115 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

116 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.15.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.15.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

3.15.8. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

Iakttagelser om transaktionernas laglighet och korrekthet 

3.15.9. I vår rapport om årsredovisningen för budgetåret 2019 drog vi slutsatsen att ett 
antal upphandlingsförfaranden för leverans av el och renovering av toaletter var oriktiga. Alla 
efterföljande betalningar som gjordes i samband med dessa kontrakt är därför oriktiga. Under 
2020 uppgick de tillhörande betalningarna till 62 470 euro för elavtalet och 174 730 euro för 
renoveringskontraktet. 

Iakttagelser om internkontroller 

3.15.10. Med ”känsliga funktioner” avses funktioner där en anställd har en viss 
beslutanderätt som potentiellt skulle kunna missbrukas för personlig vinning. Hanteringen av 
känsliga funktioner är en standardkomponent i internkontrollen som syftar till att minska 
denna risk till en acceptabel nivå. I en ändamålsenlig ram för intern kontroll hanteras de risker 
som är förknippade med känsliga funktioner med hjälp av riskbegränsande kontroller och 
regler för omflyttning av personal. Fonden har en policy som definierar dess känsliga 
funktioner och tillhörande riskbegränsande kontroller, men förteckningen över känsliga 
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funktioner har inte uppdaterats sedan 2012 och återspeglar inte fondens nuvarande interna 
organisation. Till följd av vår granskning införde Eurofound den 23 juni 2021 en ny policy om 
känsliga befattningar. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.15.11. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 I vår rapport om årsredovisningen för budgetåret 2019 drog vi slutsatsen att upphandlingen för 
leverans av el var oriktig. Alla efterföljande betalningar kopplade till detta avtal är därför oriktiga.  Pågår 

2019 
I vår rapport om årsredovisningen för budgetåret 2019 drog vi slutsatsen att upphandlingen för 
renovering av fondens toaletter var oriktig. Alla efterföljande betalningar kopplade till detta avtal är 
därför oriktiga.  

Pågår 
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Fondens svar 
3.15.9. Eurofound har redan godtagit revisionsrättens iakttagelser från det gångna året och har 
genomfört åtgärden genom att inleda ett nytt anbudsförfarande för elkontraktet under början 
av 2021. De tillhörande betalningarna var en direkt följd av de ursprungliga 
anbudsförfarandena.  

Slutbetalningen för renoveringen av toaletterna gjordes under 2020.  
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3.16. Europeiska byrån för GNSS (det 
globala systemet för satellitnavigering) 
(GSA) 
Inledning 

3.16.1. Europeiska byrån för GNSS (det globala systemet för satellitnavigering) (GSA, 
nedan kallad byrån), vars huvudkontor ligger i Prag, tog den 1 januari 2007 över alla de 
uppgifter som det gemensamma företaget Galileo tidigare hade haft. Uppgifterna förvaltas nu 
av GSA inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010117, ändrad 
genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 512/2014 av den 16 april 2014. 
Europeiska kommissionen har även anförtrott GSA driften av det europeiska systemet för 
navigering genom geostationär överlappning (Egnos) genom ett delegeringsavtal. Figur 3.16.1 
visar nyckeltal för byrån118. 

Figur 3.16.1 – Nyckeltal för byrån 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och byråns slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från byrån. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.16.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från byråns ledning. 

                                                           
117 EGT L 276, 20.10.2010, s. 11. 

118 Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.gsa.europa.eu. 
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 172 
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3.16.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.16.4. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Europeiska byrån för GNSS, som består av årsredovisningen119 
och rapporterna om budgetgenomförandet120 för det budgetår som slutade den 
31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.16.5. Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
119 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

120 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.16.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.16.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.16.8. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2014 De materiella anläggningstillgångarna är inte försäkrade. Har genomförts 

2017 E-upphandling: i slutet av 2019 använde byrån ännu inte något av de it-verktyg som Europeiska 
kommissionen har tagit fram. Pågår 

2019 

Det saknas en övergripande strategi för förhands- och efterhandskontroll för att bekräfta att ESA:s 
angivna uppkomna kostnader är korrekta i förhållande till genomförandet av programmen Egnos och 
Galileo. Detta medför en risk för att byråns betalningar till ESA beräknas utifrån felaktiga kostnader, 
vilket skulle påverka byråns räkenskaper. 

Pågår 

2019 
Förseningar när det gäller genomförandet av byråns nya ram för internkontroll och godkännandet av 
dess kontinuitetsplan utgör stora interna brister i byråns förfaranden. Kontinuitetsplanen måste 
formaliseras och uppdateras. 

Har genomförts 
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Byråns svar 
Byrån har tagit del av revisionsrättens rapport. 



Byråer som finansieras under rubrik 2 i 
den fleråriga budgetramen – 
Hållbar tillväxt: naturresurser 



177 

Europeiska miljöbyrån (EEA) 

3.17. Europeiska miljöbyrån (EEA) 

Inledning 

3.17.1. Europeiska miljöbyrån (EEA, nedan kallad byrån) ligger i Köpenhamn och
inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 1210/90121. Byrån ansvarar för att införa ett 
nätverk för miljöövervakning som ska förse kommissionen, Europaparlamentet, 
medlemsstaterna och, mer övergripande, allmänheten med tillförlitlig information om 
miljösituationen. Informationen ska i synnerhet göra det möjligt för EU och medlemsstaterna 
att vidta åtgärder för att skydda miljön och utvärdera hur effektiva dessa åtgärder är. 
Figur 3.17.1 visar nyckeltal för byrån122. 

Figur 3.17.1 – Nyckeltal för byrån 

* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret.

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och byråns slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från byrån. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.17.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från byråns ledning. 

121 EGT L 120, 11.5.1990, s. 1, upphävd genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för 
miljöinformation och miljöövervakning (EUT L 126, 21.5.2009, s. 13). 

122 Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.eea.europa.eu. 

92

97

Budget (miljoner euro)*

210

213

Personalstyrka (den 31 december)**

2020
2019

http://www.eea.europa.eu/


 178 

Europeiska miljöbyrån (EEA) 

 

3.17.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.17.4. Vi har granskat 

a) Europeiska miljöbyråns räkenskaper, som består av årsredovisningen123 och 
rapporterna om budgetgenomförandet124 för det budgetår som slutade den 
31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.17.5. Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
123 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

124 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.17.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.17.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.17.8. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2018 
Byrån höjde taket i ett ramavtal utan att göra en formell avtalsändring. Byrån bör förbättra sin 
övervakning av tak i ramavtal och formalisera alla eventuella avtalsändringar i enlighet med 
bestämmelserna för offentlig upphandling.  

Har genomförts 

2018 Byrån bör anta och genomföra en policy för känsliga befattningar. Har genomförts 

2019 
Byrån övervakade inte korrekt den sammanlagda förbrukningen enligt avtalet innan nya beställningar 
gjordes. Det resulterade i att byrån köpte tjänster som överskred taket i avtalet med 38 456 euro 
(19,2 %). 

Har genomförts 
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Byråns svar 
Byrån har tagit del av revisionsrättens rapport. 
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3.18. Europeiska fiskerikontrollbyrån 
(EFCA) 
Inledning 

3.18.1. Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA, nedan kallad byrån) ligger i Vigo och 
inrättades genom rådets förordning (EG) nr 768/2005125, senare ändrad genom 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/473126. Byråns viktigaste uppgift är att 
organisera den operativa samordningen av medlemsstaternas kontroll- och 
inspektionsverksamhet när det gäller fiske så att en effektiv och enhetlig tillämpning av den 
gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser säkerställs. Figur 3.18.1 visar nyckeltal för 
byrån127. 

Figur 3.18.1 – Nyckeltal för byrån 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och byråns slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från byrån. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.18.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från byråns ledning. 

                                                           
125 EGT L 128, 21.5.2005, s. 1. 

126 EUT L 83, 25.3.2019, s. 18. 

127 Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.efca.europa.eu. 
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3.18.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.18.4. Vi har granskat 

a) Europeiska fiskerikontrollbyråns räkenskaper, som består av årsredovisningen128 och 
rapporterna om budgetgenomförandet129 för det budgetår som slutade den 
31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.18.5. Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 

                                                           
128 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

129 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.18.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.18.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 
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Byråns svar 
Byrån har tagit del av revisionsrättens rapport. 

 



Byråer som finansieras under rubrik 3 i 
den fleråriga budgetramen – 
Säkerhet och medborgarskap 
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3.19. Europeiska unionens byrå för 
utbildning av tjänstemän inom 
brottsbekämpning (Cepol) 
Inledning 

3.19.1. Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning 
(Cepol, nedan kallad byrån) ligger i Budapest och inrättades genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2015/2219130 som ersatte och upphävde rådets beslut 2005/681/RIF. 
Byråns uppgift är att fungera som ett nätverk och sammanföra de nationella instituten för 
polisutbildning i medlemsstaterna för att ombesörja utbildningstillfällen för högre 
polistjänstemän på grundval av gemensamma normer. Figur 3.19.1 visar nyckeltal för byrån131. 

Figur 3.19.1 – Nyckeltal för byrån 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och byråns slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från byrån. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.19.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från byråns ledning. 

                                                           
130 EGT L 319, 4.12.2015, s. 1. 

131 Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.cepol.europa.eu. 
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3.19.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.19.4. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom 
brottsbekämpning, som består av årsredovisningen132 och rapporterna om 
budgetgenomförandet133 för det budgetår som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.19.5. Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
132 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

133 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.19.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.19.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

3.19.8. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

Iakttagelser om transaktionernas laglighet och korrekthet 

3.19.9. Cepol betalade en avbokningsavgift för en hotellbokning i samband med ett 
utbildningsevenemang som skulle ha anordnats i Budapest den 8–11 september 2020. 
Utbildningsevenemanget ställdes in på grund av de covid-19-restriktioner som den ungerska 
regeringen införde den 1 september 2020. Om byrån i stället hade åberopat force majeur-
klausulen i ramavtalet hade avbokningen kunnat göras utan kostnad. Byrån borde ha förutsett 
att det planerade evenemanget eventuellt skulle behöva ställas in på grund av covid-19-
pandemin. Evenemanget bokades den 29 juni 2020. Redan då var läget i Ungern och övriga 
Europa osäkert, och nästan all byråns operativa verksamhet låg nere. Byrån skyddade inte EU:s 
ekonomiska intressen på ett ändamålsenligt sätt och borde ha avvisat hotellfakturan på 
5 335 euro i avbokningskostnader i enlighet med avtalet. Den aktuella betalningen är därför 
oriktig. 
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Iakttagelser om internkontroller 

3.19.10. Vi konstaterade följande brister i Cepols internkontrollmiljö när det gällde 
förvaltningen av budgetåtaganden: Vid ett tillfälle gjorde byrån tre rättsliga åtaganden innan 
de motsvarande budgetåtagandena hade godkänts. Detta innebär en överträdelse av artikel 73 
i rambudgetförordningen som anger reglerna för utgiftstransaktioner och en ökad risk för att 
byrån ingår avtal utan att ha de budgetmedel som krävs.  

Vid ett annat tillfälle kopplades två olika specifika kontrakt (rättsliga åtaganden) till samma 
enskilda budgetåtagande. Detta är inte förenligt med artikel 112.1 a i EU:s 
budgetförordning134. Det minskar öppenheten i övervakningen av de olika kontrakten i ABAC 
(system för ekonomisk förvaltning). 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.19.11. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 

                                                           
134 Enligt artikel 112.1 a i EU:s budgetförordning ska ett enskilt budgetåtagande göras (för varje 

rättsligt åtagande) om mottagaren och utgiftsbeloppet har fastställts. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2016 
Personalomsättningen är hög, vilket kan påverka verksamhetens kontinuitet och byråns förmåga att 
genomföra åtgärderna i arbetsprogrammet. Det fanns endast ett begränsat antal ansökningar från 
andra medlemsstater. 

Pågår 

2017 Byrån offentliggör meddelanden om lediga tjänster på sin egen webbplats och i sociala medier, men 
inte på Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) webbplats. Har genomförts  

2019 
En utanordnare undertecknade ett budgetåtagande till ett värde som överskred utanordnarens 
behörighetsgräns. Byrån bör se till att behörigheterna i ABAC överensstämmer med de skriftliga 
beslut som undertecknats av den verkställande direktören. 

Har genomförts 

2019 
En utanordnare undertecknade ett ramavtal till ett värde som överskred utanordnarens 
behörighetsgräns. Den verkställande direktören bör se till att vidaredelegering sker på lämpligt sätt 
vid hans eller hennes frånvaro. 

Har genomförts 
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Byråns svar 
3.19.9. Vi har noterat revisionsrättens slutsatser, men håller inte med om att betalningen är 
oriktig. Betalningen gjordes i enlighet med avtalsbestämmelserna efter att Cepol tillämpat 
den normala avbokningsklausulen och förhandlat sig till att stryka halvpensionen, vilket 
ledde till att endast 65 procent av de ursprungligen avtalade tjänsterna betalades. 

Eftersom det totala beloppet inte är särskilt högt skulle det inte vara ekonomiskt motiverat 
att riskera en rättstvist med ovisst resultat. I detta fall ansåg vi att det var lämpligare att 
förhandla fram en lösning än att ge sig in i en tvist om force majeure. 

3.19.10. Vi noterar och godtar revisionsrättens slutsatser. Det rör sig här om ett administrativt 
fel. 
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3.20. Europeiska stödkontoret för 
asylfrågor (Easo) 

Inledning 

3.20.1. Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo, nedan kallat stödkontoret) ligger i 
Valletta. Det inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010135 
för att det praktiska samarbetet i asylfrågor skulle stärkas och för att medlemsstaterna skulle 
få hjälp att uppfylla sina europeiska och internationella skyldigheter att ge skydd till människor 
som är i behov av det. Sedan 2015 har stödkontoret gett stöd till Grekland, Italien, Cypern och 
Malta med anledning av flyktingkrisen. 

3.20.2. Stödkontoret förvaltar insatser i samband med flyktingkrisen. Det har regionala 
kontor i Italien, Grekland och, sedan 2018, Cypern. Decentraliseringen innebär en extra 
utmaning när det gäller att genomföra insatser i enlighet med den tillämpliga rättsliga ramen. 

3.20.3. Vid utförandet av sin verksamhet är stödkontoret relativt beroende av 
medlemsstaternas samarbete, till exempel när det gäller antalet nationella experter som ställs 
till förfogande som en del av reserven för asylinsatser (i enlighet med artikel 15 i stödkontorets 
inrättandeförordning). På grund av det begränsade antalet nationella experter som ställts till 
förfogande använder sig stödkontoret också av tillfälliga arbetstagare för utförandet av 
operativa stödtjänster på plats. Figur 3.20.1 visar nyckeltal för stödkontoret136. 

                                                           
135 EGT L 132, 29.5.2010, s. 11. 

136 Ytterligare information om stödkontorets behörighet och verksamhet finns på dess 
webbplats: www.easo.europa.eu. 

http://www.easo.europa.eu/
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Figur 3.20.1 – Nyckeltal för stödkontoret 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och stödkontorets slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från stödkontoret. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.20.4. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i stödkontorets system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från stödkontorets ledning. 

3.20.5. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 
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149

Budget (miljoner euro)*

296

380

Personalstyrka (den 31 december)**

2020
2019



 195 

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) 

 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.20.6. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor, som består av 
årsredovisningen137 och rapporterna om budgetgenomförandet138 för det budgetår 
som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.20.7. Vi anser att stödkontorets räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
137 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

138 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.20.8. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.20.9. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Övriga upplysningar 

3.20.10. Utan att det påverkar revisionsuttalandet ovan vill vi påpeka det faktum 
att ett pågående ärende vid Europeiska unionens tribunal, mål T-621/20 (EMCS mot 
Easo), påverkar vissa aspekter av vårt revisionsuttalande. Under 2020 inledde 
stödkontoret ett öppet förfarande för tillhandahållande av personal från 
bemanningsföretag till sitt huvudkontor och sin verksamhet i Malta. Det sammanlagda 
beloppet beräknades till 27,7 miljoner euro fördelat på 48 månader. I oktober 2020 
lämnade den anbudsgivare vars anbud hade förkastats in ett officiellt klagomål mot 
stödkontoret vid tribunalen där den bestred resultatet av upphandlingsförfarandet. 

3.20.11. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

Iakttagelser om transaktionernas laglighet och korrekthet 

3.20.12. Vi konstaterade att de upphandlingsförfaranden för stödkontorets hyrda 
lokaler i Rom som genomfördes 2016 och 2017 var oriktiga. Enligt EU:s budgetförordning 
skulle stödkontoret ha gjort en kartläggning av marknaden innan det hyrde lokaler, men detta 
gjordes inte. Alla efterföljande betalningar som gjordes i samband med detta kontrakt är 
därför oriktiga. År 2020 uppgick de tillhörande betalningarna till 266 523 euro. 
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3.20.13. Under 2020 gjordes betalningar på 911 325 euro i samband med 
upphandlingsförfaranden som förklarats oriktiga av revisionsrätten under tidigare år (dvs. 
upphandlingsförfaranden för hyrda lokaler i Lesbos, för tillfälliga arbetstagare i Italien och för 
externa experter). Dessa betalningar är oriktiga. Närmare uppgifter om de aktuella 
upphandlingsförfarandena finns i uppföljningstabellen. 

3.20.14. År 2020 hade stödkontoret 16 otillsatta chefstjänster. Tio av tjänsterna hade 
innehafts av tillförordnade chefer i över ett år. Detta strider mot tjänsteföreskrifterna, enligt 
vilka en tillfällig chefsutnämning ska vara begränsad till ett år. Denna brist på chefsnivå kan 
inverka negativt på stödkontorets ledarskap och försvaga den strategiska kontinuiteten. 

Iakttagelser om budgetförvaltningen 

3.20.15. Genomförandegraden för betalningsbemyndiganden 2020 var låg (81 %). 
Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning III 
(driftsutgifter), 33,8 % av åtagandena för denna avdelning (25,6 miljoner euro). Andelen 
budgetanslag som fördes över från 2019 till 2020 och förföll var också hög (19 %). Detta strider 
mot principen om budgetens ettårighet. För att komma till rätta med det bör stödkontoret 
förbättra sin budgetplanering och genomförandecykel. 

Iakttagelser om internkontroller 

3.20.16. Under 2018 lade stödkontorets tillförordnade verkställande direktör fram ett 
förslag till en handlingsplan för styrning i syfte att återupprätta det interna och externa 
förtroendet, stärka stödkontorets styrningsstrukturer och återuppbygga den interna 
kapaciteten. Sedan dess har stödkontoret arbetat kontinuerligt med att stärka sin styrning och 
sitt interna kontrollsystem, och de flesta av åtgärderna i planen har slutförts.  

I januari 2020 avslutade stödkontoret handlingsplanen för styrning139. Det rapporterade då att 
51 åtgärder hade slutförts och att tio fortfarande pågick. De åtgärder som fortfarande pågick 
vid den senaste uppdateringen har inkluderats i nya övervakningsverktyg som stödkontoret 

                                                           
139 Styrelsens beslut nr 53 av den 17 juni 2019, ändrat genom styrelsens beslut nr 60 av den 

18 februari 2020 och uppdaterat genom styrelsens beslut nr 71 av den 18 mars 2021. 
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antagit, nämligen kvartalsrapporter till styrelsen140 och årliga självbedömningar av 
internkontroller141.  

Vår revision visade att vissa av dessa pågående åtgärder fortfarande är relevanta och måste 
hanteras grundligt. Detta gäller bland annat antalet tillfälligt anställda som ersätter ordinarie 
personal, antalet otillsatta chefstjänster och uppdateringen av policyn för intressekonflikter. 

3.20.17. Stödkontoret hade under 2020 ännu inte färdigställt och antagit en 
kontinuitetsplan. Stödkontorets omfattande och komplicerade verksamhet samt den senaste 
tidens händelser, såsom covid-19-pandemin, understryker vikten av att ha en formaliserad, 
aktuell kontinuitetsplan. Detta problem utgör en intern brist i stödkontorets förfaranden. Efter 
vår granskning godkände stödkontoret sin kontinuitetsplan den 31 maj 2021. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.20.18. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 

                                                           
140 I kvartalsrapporterna till styrelsen bedöms stödkontorets framsteg mot i förväg fastställda 

mål inom följande viktiga ledningsområden: arbetsprogram, personalresurser, 
personalengagemang, intern kontroll, upphandling, budget och ekonomi. 

141 De årliga självbedömningarna av internkontrollen i enlighet med den nya ramen för intern 
kontroll utförs med hjälp av Europeiska kommissionens metod för att identifiera brister i 
stödkontorets styrning och interna kontroll. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser 

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/Ej 
tillämpligt) 

2017 Stödkontoret uppnådde inte det mål för personalrekrytering som anges i dess 
tjänsteförteckning. Pågår142 

2017 Det fanns ingen internrevisionsfunktion.  Ej tillämpligt143 

2017 Övervakningen av kontrakt var dålig när det gällde efterlevnaden av nationella 
regler om tillfällig arbetskraft.  

Vi noterar att ett pågående ärende vid Europeiska unionens domstol, 
mål C-948/19 (Manpower Lit), berör flera frågor som Litauens högsta 
domstol ställt om hur Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut 
av bemanningsföretag ska tillämpas på EU:s byråer och organ. 
Eftersom domslutet från Europeiska unionens domstol om dessa 
frågor kan påverka revisionsrättens ståndpunkt när det gäller 
stödkontorets användning av tillfälliga arbetstagare, gör 
revisionsrätten inga iakttagelser, eller uppföljningar av tidigare års 
iakttagelser, om korrektheten i stödkontorets agerande i denna fråga 

                                                           
142 Målen i tjänsteförteckningen för 2017, 2018 och 2019 har uppnåtts. Trots framstegen med att locka nya anställda uppnåddes inte målen i 

tjänsteförteckningen för 2020. 

143 Den 18 mars 2021 drog stödkontorets styrelse negativa slutsatser om kostnadseffektiviteten och mervärdet av att inrätta en internrevisionsfunktion 
utöver den internrevisionsfunktion som redan tillhandahålls av Europeiska kommissionens tjänst för internrevision. 
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser 

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/Ej 
tillämpligt) 

till dess att Europeiska unionens domstol har meddelat ett slutligt 
avgörande i målet. 

2017 
Under 2017 konstaterade vi att stödkontorets förfaranden för att övervaka 
reserelaterade utgifter var bristfälliga. Framför allt begärde man sällan styrkande 
handlingar. Stödkontoret gör en intern undersökning av denna fråga. 

Pågår 

2017 Det fanns betydande brister när det gällde behovsbedömning och ändringar av 
kontrakt. Pågår 

2017 
I vår rapport om årsredovisningen för budgetåret 2017 drog vi slutsatsen att 
upphandlingsförfarandena för stödkontorets hyrda lokaler i Lesbos var oriktiga. 
Alla efterföljande betalningar kopplade till detta avtal är därför oriktiga.  

Pågår 

2018 

Kontrakt med it-företag hade formulerats på ett sätt som skulle kunna innebära 
att personal från bemanningsföretag ställs till förfogande, och inte att tydligt 
definierade it-tjänster eller it-produkter tillhandahålls. Detta skulle strida mot EU:s 
tjänsteföreskrifter och EU:s sociala och arbetsrättsliga bestämmelser. 
Stödkontoret bör se till att kontrakt är utformade på ett sätt som förhindrar 
oklarheter när det gäller tillhandahållandet av it-tjänster respektive tillfällig 
arbetskraft. 

Pågår 
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser 

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/Ej 
tillämpligt) 

2018 

I handlingsplanen för styrningen av stödkontoret fanns en bedömning av 
genomförandet av stödkontorets normer för internkontroll. Vid bedömningen 
framkom stora brister och stor ineffektivitet när det gällde merparten av 
normerna för internkontroll och bedömningskriterierna. 

Ej tillämpligt  

(Se punkt 3.20.16) 

2018 Stödkontoret bör fastställa ändamålsenliga finansiella efterhandskontroller. Pågår 

2018 Stödkontoret bör fastställa en ändamålsenlig policy för förvaltning av hyrda 
lokaler och tillhörande tjänster. Har genomförts 

2018 
I vår rapport om årsredovisningen för budgetåret 2018 drog vi slutsatsen att 
upphandlingen för tillfälliga arbetstagare i Italien var oriktig. Alla efterföljande 
betalningar kopplade till detta avtal är därför oriktiga.  

Pågår 

2019 

För 2019 konstaterade revisionsrätten att det systematiskt saknades en säker 
verifieringskedja (enligt artikel 36.3 i budgetförordningen) i urvalsförfarandena för 
kontrakten med externa experter. Alla efterföljande betalningar kopplade till 
dessa avtal är därför oriktiga. 

Pågår 
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Stödkontorets svar 
3.20.12. Easo noterar iakttagelsen. Easo har upprättat en handlingsplan med anledning av 
iakttagelsen och håller på att bedöma de lösningar som är bäst för att hyra lokaler i Rom. 
Handlingsplanen kommer att rapporteras till Easos styrelse och följas noga av stödkontorets 
ledning. 

3.20.13. Easo noterar iakttagelsen. Easo önskar upprepa att de korrigerande åtgärderna i 
samband med de oriktiga upphandlingsförfarandena för tillfälliga arbetstagare i Italien och 
inbjudan att anmäla intresse har genomförts och att de korrigerande åtgärderna för hyran i 
Lesbos pågår. 

3.20.14. Easo noterar iakttagelsen. Easo vill försäkra revisionsrätten om att rekryteringsplanen 
för 2021 omfattar flera chefstjänster. Dessutom har en omfattande rekryteringsplan 
upprättats och prioriterats av ledningen. 

3.20.15. Easo noterar iakttagelsen och erkänner vikten av principen om ettårighet. 
Stödkontoret vill dock understryka effekterna av covid-19-relaterade begränsningar på 
genomförandet av stödkontorets verksamhet och följaktligen på budgetplaneringen och 
budgetgenomförandet. 

3.20.16. Easo noterar iakttagelsen. 

Tillfälliga arbetstagare ersätter Easo-personal: Sedan 2018 har antalet tillfälliga arbetstagare 
minskat betydligt jämfört med det totala antalet anställda. Under 2018 utgjordes 23,9 procent 
av Easos personalstyrka av tillfälliga arbetstagare, jämfört med 11,8 procent i slutet av 2020. 
Easo har åtagit sig att ytterligare minska antalet tillfälliga arbetstagare. 

Antalet otillsatta chefstjänster: I Easos rekryteringsplan för 2021 planeras flera 
rekryteringsförfaranden för chefer under 2021, och vissa lediga tjänster har redan 
offentliggjorts. 

Policyn för intressekonflikter: Easo är fullt medvetet om behovet av att uppdatera denna policy 
för att återspegla de senaste kraven i den rättsliga ramen, vilket redan rapporterats i den 
konsoliderade årliga verksamhetsrapporten. Det avdelningsövergripande samrådet om den 
reviderade policyn befinner sig nu i slutskedet. Därefter kommer policyn att överlämnas till 
styrelsen. 

3.20.17.  Reference source not found.7. Ej tillämpligt.
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3.21. Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av 
sjukdomar (ECDC) 
Inledning 

3.21.1. Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC, nedan 
kallat centrumet) ligger i Stockholm och inrättades genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 851/2004144. Centrumets viktigaste uppgifter är att samla in och sprida data 
om förebyggande och kontroll av sjukdomar hos människor och att avge vetenskapliga 
yttranden i denna fråga. Centrumet ska också samordna det europeiska nätverket av organ 
som arbetar inom detta område. Utbrottet av covid-19-pandemin 2020 är den allvarligaste 
folkhälsoutmaningen som centrumet har varit tvunget att ingripa mot sedan det inrättades 
2004. Figur 3.21.1 visar nyckeltal för centrumet145. 

Figur 3.21.1 – Nyckeltal för centrumet 

 

* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och centrumets slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från centrumet. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.21.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i centrumets system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från centrumets ledning. 

                                                           
144 EUT L 142, 30.4.2004, s. 1. 

145 Ytterligare information om centrumets behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.ecdc.europa.eu. 
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3.21.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.21.4. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar, som består av årsredovisningen146 och rapporterna om 
budgetgenomförandet147 för det budgetår som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.21.5. Vi anser att centrumets räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
146 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

147 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.21.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.21.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.21.8. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2018 Kontroller och avstämningar av beställningssedlar, leveranser och fakturor var bristfälligt 
strukturerade och dokumenterade. Centrumet bör förbättra dessa aspekter i sitt kontrollsystem. Har genomförts 
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Centrumets svar 
Centrumet har tagit del av revisionsrättens rapport.  
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3.22. Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (Efsa) 

Inledning 

3.22.1. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa, nedan kallad 
myndigheten) ligger i Parma och inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002148. Myndighetens viktigaste uppdrag är att tillhandahålla de vetenskapliga 
uppgifter som behövs för utarbetandet av unionens lagstiftning om livsmedel och 
livsmedelssäkerhet och att samla in och analysera uppgifter för att kunna beskriva och 
övervaka risker, samt informera om riskerna på ett opartiskt sätt. Figur 3.22.1 visar nyckeltal 
för myndigheten149. 

Figur 3.22.1 – Nyckeltal för myndigheten 

 

* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och myndighetens slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från myndigheten. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.22.2. 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 med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från myndighetens ledning. 

                                                           
148 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. 

149 Ytterligare information om myndighetens behörighet och verksamhet finns på dess 
webbplats: www.efsa.europa.eu. 
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Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 

 

3.22.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.22.4. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, som består av 
årsredovisningen150 och rapporterna om budgetgenomförandet151 för det budgetår 
som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.22.5. Vi anser att myndighetens räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
150 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

151 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.22.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.22.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

3.22.8. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

Iakttagelser om transaktionernas laglighet och korrekthet 

3.22.9. Under 2020 var sju av Efsas chefstjänster besatta med tillförordnad personal. Sex 
av tjänsterna hade varit vakanta i över ett år. Tre av dem hade varit vakanta under en 
oproportionerligt lång tid (9 år, 3 år och 2,6 år). Myndigheten försökte vid ett tillfälle tillsätta 
en av tjänsterna med hjälp av ett nytt rekryteringsförfarande, men misslyckades.  

En tjänstgöring som tillförordnad under så lång tid strider mot tjänsteföreskrifterna, enligt 
vilka en tillfällig chefsutnämning ska vara begränsad till ett år. Denna brist på chefsnivå kan 
dessutom inverka negativt på myndighetens ledarskap och försvaga den strategiska 
kontinuiteten. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.22.10. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 

 

Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2017 Det finns ett behov av att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att han eller hon görs direkt 
ansvarig inför myndighetens direktör (administrativt) och styrelse (funktionellt). 

Ansvarighet inför 
myndighetens direktör: Har 

inte genomförts 

Ansvarighet inför styrelsen: 
Har genomförts 

2019 

Myndigheten inledde ett upphandlingsförfarande för läkartjänster. De tekniska specifikationerna 
offentliggjordes endast på italienska. Detta skapade ett omotiverat hinder för öppen konkurrens. 
Dessutom var kravet på läkarens språkkunskapsnivå lägre för engelska än för italienska. Detsamma 
gällde vid ett rekryteringsförfarande för en sjuksköterska. Med tanke på att myndighetens 
arbetsspråk är engelska borde kravet för läkarens och sjuksköterskans språkkunskaper i engelska 
fastställas på minst samma nivå som för italienska för att säkerställa att de tillhandahållna tjänsterna 
skulle kunna användas som det var tänkt. Denna brist påverkar inte de underliggande betalningarnas 
laglighet och korrekthet. 

Har genomförts 
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Myndighetens svar 
3.22.4 Vi bekräftar mottagandet av den rena revisionsrapporten från revisionsrätten och 
välkomnar de uttalanden utan reservation som revisionsrätten gjort om räkenskapernas 
tillförlitlighet och om lagligheten och korrektheten i de underliggande transaktionerna. 

3.22.9 Efsas verksamhet påverkas i hög grad av öppenhetsförordningen (förordning (EU) 
2019/1381) och av Europeiska kommissionens prioriteringar, varav de viktigaste för Efsas 
område är den europeiska gröna given och målen för hållbar utveckling. Det övergripande 
syftet är att ytterligare öka intressenternas och medborgarnas förtroende för Efsa och att göra 
våra riskbedömningar mer robusta. Öppenhetsförordningen kräver att Efsas 
verksamhetsmodell ändras och för att vidta alla nya åtgärder som föreskrivs i förordningen 
lanserade Efsa programmet för arkitekturomvandling, som omfattade ett projekt för 
organisationsutformning som inleddes i slutet av 2018. Tillsammans med utarbetandet av 
Efsas strategi för tiden efter 2020 lades kraven från ledningen på is eftersom ambitionen var 
att den nya organisationsstrukturen skulle vara på plats vid den tidpunkt då Efsas nya strategi 
infördes, dvs. den 1 januari 2021. 

SARS-CoV-2 drabbade Italien i februari 2020 och genomförandet av Efsas projekt för strategi- 
och organisationsutformning fick därför skjutas upp till året därefter. Den nya utformningen av 
organisationen förbereds nu i sin helhet under 2021 och kommer att genomföras 2022. Den 
nuvarande varaktigheten för chefernas tillfälliga tjänstgöring beror på en kombination av 
händelser som i vissa fall legat utanför Efsas kontroll. Vi godtar revisionsrättens slutsats med 
vetskapen om att revisionsrättens betänkligheter till fullo kommer att beaktas när Efsas 
projekt för utformningen av organisationen genomförs. 

 



 213 

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) 

 

3.23. Europeiska 
jämställdhetsinstitutet (EIGE) 

Inledning 

3.23.1. Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE, nedan kallat institutet) ligger i Vilnius 
och inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006152. 
Institutets uppgift är att samla in, analysera och sprida information om jämställdhet och 
utveckla, analysera, utvärdera och sprida metodverktyg för att stödja jämställdhetsintegrering 
i all unionspolitik och i den därav följande nationella politiken. Figur 3.23.1 visar nyckeltal för 
institutet153. 

Figur 3.23.1 – Nyckeltal för institutet 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och institutets slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från institutet. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.23.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i institutets system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från institutets ledning. 

                                                           
152 EUT L 403, 30.12.2006, s. 9. 

153 Ytterligare information om institutets behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.eige.europa.eu. 
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3.23.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.23.4. Vi har granskat 

a) Europeiska jämställdhetsinstitutets räkenskaper, som består av årsredovisningen154 
och rapporterna om budgetgenomförandet155 för det budgetår som slutade den 
31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.23.5. Vi anser att institutets räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 

                                                           
154 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

155 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.23.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.23.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Övriga upplysningar 

3.23.8. Vi noterar att ett pågående ärende vid Europeiska unionens domstol, mål C-
948/19 (Manpower Lit), påverkar vissa aspekter av vårt revisionsuttalande. Målet rör flera 
frågor från Litauens högsta domstol om hur Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/104/EG156 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag ska tillämpas på EU:s 
byråer och organ. Framför allt frågade Litauens domstol om direktivet gäller för EU:s 
byråer och organ i deras egenskap av offentliga organ som ägnar sig åt ekonomisk 
verksamhet. Den frågade också om EU:s byråer och organ fullt ut måste tillämpa 
bestämmelserna i artikel 5.1 i direktivet vad avser rätten för arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag till grundläggande arbets- och anställningsvillkor, i synnerhet när det 
gäller lön. Eftersom domslutet från Europeiska unionens domstol om dessa frågor kan 
påverka revisionsrättens ståndpunkt när det gäller institutets användning av tillfälliga 
arbetstagare, gör revisionsrätten inga iakttagelser, eller uppföljningar av tidigare års 

                                                           
156 EUT L 327, 5.12.2008, s. 9. 
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iakttagelser, om korrektheten i institutets agerande i denna fråga till dess att Europeiska 
unionens domstol har meddelat ett slutligt avgörande i målet. 

3.23.9. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

Iakttagelser om transaktionernas laglighet och korrekthet 

3.23.10. I sin rapport om årsredovisningen för budgetåret 2019 konstaterade 
revisionsrätten att det systematiskt saknades en säker verifieringskedja (enligt artikel 36.3 i 
budgetförordningen) i urvalsförfarandena för kontrakten med de externa experterna. Alla 
efterföljande betalningar kopplade till dessa kontrakt är därför oriktiga. År 2020 uppgick dessa 
betalningar till 4 400 euro. 

Iakttagelser om budgetförvaltningen 

3.23.11. Den 17 december 2019 undertecknade institutet en ändring av avtalet med 
GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar om tillhandahållande av 378 950 euro 
inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) för genomförandet av den 
åtgärd som handlade om att öka förmågan hos kandidatländer och potentiella kandidatländer 
till EU att mäta och övervaka effekten av jämställdhetspolitiken (2018–2021). Detta belopp 
mottogs den 27 december 2019, och den motsvarande kreditnotan utfärdades den 
21 februari 2020. Enligt budgetförordningen157 borde institutet ha upplyst om detta i sin 
budget. Institutet offentliggjorde dock ingen ändring av budgeten för 2020 för att inkludera 
det inkasserade beloppet och det fanns inte heller med i den första ändringen av budgeten för 
2020 som institutet offentliggjorde den 31 mars 2021. Vi rapporterade om ett liknande 
problem redan för budgetåret 2019. Detta tyder på ett systemrelaterat problem. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.23.12. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 

                                                           
157 Enligt artiklarna 21 och 22 i budgetförordningen. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har 

inte genomförts/Ej 
tillämpligt) 

2018 

Institutet använde sig av tillfällig personal från bemanningsföretag (tillfälliga arbetstagare) genom ett ramavtal 
med ett bemanningsföretag. I avtalet angavs inte att bemanningsföretaget var skyldigt att respektera vissa 
rättsliga krav (tillfälliga arbetstagare ska ha samma arbetsvillkor som anställda vid kundföretaget) och det finns 
inga belägg för att institutet själv jämförde arbetsvillkoren för den egna personalen och de tillfälliga 
arbetstagarna. Institutet bör analysera de tillfälliga arbetstagarnas arbetsvillkor och se till att de följer europeisk 
och nationell arbetslagstiftning. 

Pågår 

(Se punkt 3.23.8) 

2019 
För 2019 konstaterade revisionsrätten att det systematiskt saknades en säker verifieringskedja (enligt 
artikel 36.3 i budgetförordningen) i urvalsförfarandena för kontrakten med de externa experterna. Alla 
efterföljande betalningar kopplade till dessa kontrakt är därför oriktiga.  

Pågår 

2019 

Budgeten för 2019 som offentliggjordes i mars 2019 omfattade inte de 550 000 euro i inkomster som avsatts för 
instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) för genomförandet av åtgärden som handlade om att öka 
förmågan hos kandidatländer och potentiella kandidatländer till EU att mäta och övervaka effekten av 
jämställdhetspolitiken (2018–2021). 

Har inte genomförts 
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har 

inte genomförts/Ej 
tillämpligt) 

2019 
Institutet har inte gjort efterhandskontroller av transaktioner och budgetgenomförande sedan september 2016. 
Ett särskilt program för efterkontroller baserat på specifika risker skulle bidra till att förbättra institutets 
internkontrollmiljö. 

Pågår 
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Institutets svar 
3.23.10. En ny inbjudan att anmäla intresse anordnades 2020. Det nya verktyget och de nya 
ansökningsformulären infördes för att se till att principen om öppenhet följs och att urvalet av 
experter övervakas. Tydliga behörighets-, urvals- och tilldelningskriterier fastställdes i full 
överensstämmelse med principerna om icke-diskriminering och likabehandling. Urvalet av 
experter dokumenteras i vederbörlig ordning i en not till ärendehandlingarna för varje nytt 
förfarande. 

3.23.11. Vi noterar iakttagelsen och kommer att offentliggöra bidraget som mottagits från GD 
Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar inom ramen för IPA II tillsammans med 
budgeten. 
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3.24. Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA) 
Inledning 

3.24.1. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA, nedan kallad myndigheten), som 
omlokaliserades till Amsterdam i mars 2019, inrättades genom rådets förordning (EEG) 
nr 2309/93, som har ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004158. 
Myndigheten arbetar i ett EU-täckande nätverk och samordnar de vetenskapliga resurser som 
ställs till dess förfogande av nationella myndigheter för att säkerställa utvärderingen av och 
tillsynen över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel. Figur 3.24.1 visar 
nyckeltal för myndigheten159. 

Figur 3.24.1 – Nyckeltal för myndigheten 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och myndighetens slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från myndigheten. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.24.2. 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 med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från myndighetens ledning. 

                                                           
158 EGT L 214, 24.8.1993, s. 1 och EUT L 136, 30.4.2004, s. 1. I enlighet med den senare 

förordningen har myndighetens ursprungliga namn ändrats (gäller ej svenska). 

159 Ytterligare information om myndighetens behörighet och verksamhet finns på dess 
webbplats: www.ema.europa.eu. 
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3.24.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.24.4. Vi har granskat 

a) Europeiska läkemedelsmyndighetens räkenskaper, som består av 
årsredovisningen160 och rapporterna om budgetgenomförandet161 för det budgetår 
som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.24.5. Vi anser att myndighetens räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 

                                                           
160 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

161 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

Upplysningar av särskild betydelse 

3.24.6. Vi vill rikta uppmärksamheten mot noterna 3.1.3, 4.8.1 och 4.8.2 i EMA:s 
slutliga räkenskaper, som innehåller väsentliga upplysningar om fastighetsrelaterade 
skyldigheter. Hyresavtalet för myndighetens tidigare lokaler i London löper fram till 2039 
och innehåller ingen upphävandeklausul, men lokalerna kan hyras ut i andra hand eller 
tilldelas med hyresvärdens samtycke. I juli 2019 kom myndigheten överens med 
hyresvärden och hyrde ut sina tidigare lokaler till en andrahandshyresgäst från och med 
juli 2019 enligt samma villkor som i huvudavtalet. Andrahandsuthyrningen löper fram till 
dess att myndighetens hyresavtal löper ut i juni 2039. Eftersom myndigheten fortsatt är 
kontraktspart i huvudavtalet kan den hållas ansvarig för betalningen av hela det belopp 
som återstår enligt förpliktelserna i huvudavtalet om andrahandshyresgästen inte fullgör 
sina skyldigheter. Per den 31 december 2020 beräknades det sammanlagda utestående 
hyresbeloppet, tillhörande serviceavgifter och försäkringar som myndigheten skulle 
betala fram till slutet av hyresperioden uppgå till 377 miljoner euro. Vi noterar att 
myndigheten och dess styrelse hade betonat att frågan behövde lösas på politisk nivå 
tillsammans med Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Vi uttalar oss inte 
med reservation i detta avseende.  

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.24.7. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.24.8. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 
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3.24.9. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

Iakttagelser om transaktionernas laglighet och korrekthet 

3.24.10. Vi granskade EMA:s rekryteringsförfaranden och konstaterade en brist i 
processen för utnämnande av medlemmar till urvalskommittéer. Enligt de regler som gäller för 
myndigheten ska myndighetens verkställande direktör fatta det slutliga beslutet om vilka som 
ska ingå i urvalskommittéer. I de granskade fallen godkändes de medlemmar som föreslagits 
till urvalskommittéerna genom att den verkställande direktörens kanslichef skickade ett e-
postmeddelande för den verkställande direktörens räkning, utan formellt tillstånd från den 
verkställande direktören. Men kanslichefen hade inte befogenhet att utföra denna uppgift. 
Detta tillvägagångssätt är en återkommande praxis vid myndigheten och kan exponera 
myndigheten för rättsliga risker och anseenderisker. 

3.24.11. Under 2020 ändrade myndigheten några av priserna gällande ett ramavtal för 
måltids- och restaurangtjänster. Men enligt avtalet fick en sådan ändring inte göras förrän 
under 2021. Prisjusteringen 2020 var därför oriktig. Den skillnad på 78 913 euro mellan 
anbudspriserna och det belopp som myndigheten betalade under 2020, utifrån de justerade 
priserna, är således också oriktig. Prisjusteringen gjordes utan att någon ändring av ramavtalet 
undertecknades. Detta strider mot bestämmelserna i ramavtalet och EU:s budgetförordning. 

För en granskad betalning på 125 954 euro som gjordes i mars 2020 kontrollerade inte 
myndigheten att det belopp som entreprenören fakturerat var korrekt. Myndigheten kunde 
inte visa att de fakturerade kostnaderna stämde överens med bestämmelserna och 
prisangivelserna i ramavtalet. Detta strider mot EU:s budgetförordning. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.24.12. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2016–2017-
2018 

Myndigheten har fått i uppgift av parlamentet och rådet att genomföra förordningarna om 
säkerhetsövervakning av läkemedel (1027/2012) och om kliniska prövningar (536/2014). vilket kräver 
att två större EU-gemensamma it-system utvecklas och inrättas. Då de nödvändiga egna interna 
resurserna saknades använde myndigheten konsulter i en sådan omfattning att den på ett avgörande 
sätt blev beroende av extern sakkunskap. Kontrollen över projektutveckling och genomförande var 
otillräcklig, projekt blev avsevärt försenade och kostnaderna eskalerade. Myndigheten bör öka takten 
i genomförandet av riskreducerande åtgärder inte enbart för att slutföra de pågående it-projekten 
utan även för att vara redo för nya projekt. 

Pågår 

2016 Enligt inrättandeförordningen ska Europeiska kommissionen inte göra en extern utvärdering av 
myndigheten och dess verksamhet mer än vart tionde år. 

Har inte genomförts 

(inte under myndighetens 
kontroll) 
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2017 E-upphandling: i slutet av 2017 hade myndigheten infört e-upphandling för vissa förfaranden, men 
inte e-fakturering och e-inlämning. 

E-inlämning: Har genomförts 

E-fakturering Har genomförts 

2019 

Myndigheten har konsulter som är anställda av leverantörer i deras medlemsstater. I sådana fall 
ansvarar myndigheten för att kontrollera entreprenörernas förklaringar om att de följer de sociala 
och arbetsrättsliga regler som gäller för EU och på nationell nivå (inklusive reglerna för utstationering 
av arbetstagare) såsom krävs enligt budgetförordningen. Det gjorde inte myndigheten. Myndigheten 
måste känna till värdmedlemsstatens nationella lagstiftning gällande utstationerade arbetstagare och 
uppfylla alla de krav som denna lagstiftning ställer på mottagaren av tjänster (dvs. myndigheten) som 
utförs av utstationerade arbetstagare. 

Har genomförts 

2019 

Vid ett offentligt upphandlingsförfarande ska den upphandlande myndigheten, när så är lämpligt, ta 
hänsyn till behovet av att underlätta ökad konkurrens. De tekniska specifikationerna ska möjliggöra 
lika tillträde till upphandlingsförfarandet och får inte skapa omotiverade hinder för öppen 
konkurrens. 

Har inte genomförts 
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 

Myndigheten inledde ett upphandlingsförfarande för två helt skilda tjänster i samma omgång. Detta 
kan ha begränsat antalet potentiellt intresserade anbudsgivare från att lämna anbud för någon av 
tjänsterna och därmed hindrat en rättvis konkurrens. Dessutom förlängde myndigheten kontraktet 
från fyra till sex år. Enligt budgetförordningen är det bara tillåtet att förlänga kontrakt på detta sätt i 
undantagsfall och när det är motiverat. I detta fall fanns det inte tillräckliga skäl för en sådan 
förlängning. 

Har inte genomförts 

2019 

Myndigheten tecknade ett ramavtal med tre företag för tillhandahållande av tillfälliga arbetstagare. 
Priskomponenten i kravspecifikationerna skulle, för vissa personalkategorier, inbegripa en 
heltäckande omräkningsfaktor som skulle tillämpas på bruttotimlönen för de tillfälliga arbetstagarna i 
särskilda personalkategorier. Myndigheten tillhandahöll dock inte någon uppdelning av den 
uppskattade bruttopersonalkostnaden för de tillfälligt anställda i varje begärd personalkategori. 
Myndigheten kunde därför inte bedöma om tjänsteleverantörens påslag eller bruttomarginaler var 
rimliga i förhållande till liknande kontrakt. 

Har inte genomförts 

2019 

Myndigheten beviljade ett extra resebidrag till personalen för deras flytt från London till lokalerna i 
Amsterdam. Beloppet beräknades baserat på priset för en biljett i affärsklass i stället för i 
ekonomiklass. Vår slutsats är att myndigheten inte tog någon större hänsyn till principen om 
sparsamhet när den beräknade beloppet för det extra resebidraget. 

Pågår 
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Myndighetens svar 
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA, nedan kallad myndigheten) välkomnar 
revisionsrättens positiva uttalande om tillförlitligheten hos räkenskaperna för 2020 och om 
lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dessa. 

3.24.6. Problemet med lokalerna i London uppstod till följd av Förenade kungarikets ensidiga 
beslut att lämna Europeiska unionen. Frågan ingick först i EU:s förhandlingsposition men togs 
senare bort. Till följd av detta har myndigheten, enligt EU:s institutionella tillvägagångssätt, 
valt en alternativ lösning och hyrt ut lokalerna i enlighet med de begränsningar som EU:s 
budgetmyndighet fastställt. Myndigheten och dess styrelse hyser oro över att man nu måste 
förvalta en kommersiell fastighet i ett tredjeland och därmed avsätta personalresurser och 
ekonomiska resurser till detta i stället för att lägga fullt fokus på uppdraget att skydda och 
främja folkhälsan i EU. Myndigheten, och i förlängningen EU-institutionerna, måste fortsätta 
att fokusera på detta i ytterligare 18 år, fram till 2039. Trots förhandlade garantiåtgärder är 
lösningen att hyra ut lokalerna inte utan risker, och dessa förstärks av den nuvarande 
covid-19-krisen. Frågan behöver därför hanteras på rätt politisk nivå och vi behöver hitta en 
långsiktig lösning.  

3.24.10. Myndigheten noterar revisionsrättens iakttagelse. För att ta itu med denna 
förfaranderelaterade fråga skickas nu besluten om utnämning, godkännandena av 
arbetsprofiler och svaren på personalkommitténs yttranden personligen av den verkställande 
direktören via e-post. 

3.24.11. Myndigheten noterar revisionsrättens iakttagelse. Vi noterar också att de 
ekonomiska konsekvenserna är mycket begränsade. Vi anser att vi har utfört kontroller och 
godkänt fakturor i enlighet med principen om kostnadseffektivitet och resultat enligt artikel 
45.8 i myndighetens budgetförordning. 
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3.25. Europeiska centrumet för kontroll 
av narkotika och narkotikamissbruk 
(ECNN) 
Inledning 

3.25.1. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN, 
nedan kallat centrumet) ligger i Lissabon och inrättades genom rådets förordning (EEG) 
nr 302/93162. Centrumets viktigaste uppgift är att samla in, analysera och sprida information 
som rör narkotika och narkotikamissbruk i syfte att ta fram och offentliggöra objektiv, 
tillförlitlig och jämförbar information på Europanivå. Informationen ska användas till att 
analysera efterfrågan på narkotika och hur denna kan minskas samt narkotikahandeln i 
allmänhet. Figur 3.25.1 visar nyckeltal för centrumet163. 

Figur 3.25.1 – Nyckeltal för centrumet 

 

* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och centrumets slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från centrumet. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.25.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i centrumets system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från centrumets ledning. 

                                                           
162 EUT L 36, 12.2.1993, s. 1. Denna förordning och ändringarna av den upphävdes genom 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 (EUT L 376, 27.12.2006, s. 1). 

163 Ytterligare information om centrumets behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.emcdda.europa.eu. 
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3.25.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.25.4. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och 
narkotikamissbruk, som består av årsredovisningen164 och rapporterna om 
budgetgenomförandet165 för det budgetår som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.25.5. Vi anser att centrumets räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
164 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

165 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.25.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.25.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.25.8. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser 

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/Ej 
tillämpligt) 

2018 

Centrumet använde tillfälliga arbetstagare genom ett ramavtal utan 
att uppfylla kraven enligt direktiv 2008/104/EG och portugisisk 
arbetslagstiftning. Centrumet bör analysera de tillfälliga 
arbetstagarnas arbetsvillkor och se till att de följer europeisk och 
nationell arbetslagstiftning. 

Vi noterar att ett pågående ärende vid Europeiska unionens domstol, mål C-
948/19 (Manpower Lit), berör flera frågor som Litauens högsta domstol 
ställt om hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 
19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag ska 
tillämpas på EU:s byråer och organ. Eftersom domslutet från Europeiska 
unionens domstol om dessa frågor kan påverka revisionsrättens ståndpunkt 
när det gäller centrumets användning av tillfälliga arbetstagare, gör 
revisionsrätten inga iakttagelser, eller uppföljningar av tidigare års 
iakttagelser, om korrektheten i centrumets agerande i denna fråga till dess 
att Europeiska unionens domstol har meddelat ett slutligt avgörande i 
målet. 
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Centrumets svar 
Centrumet har inga kommentarer eller anmärkningar. 
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3.26. Europeiska unionens byrå för den 
operativa förvaltningen av stora it-
system inom området frihet, säkerhet 
och rättvisa (eu-Lisa) 

Inledning 

3.26.1. Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system 
inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa, nedan kallad byrån) ligger i Tallinn, 
Strasbourg och Sankt Johann im Pongau och inrättades genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1077/2011166. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1726 
av den 14 november 2018 upphävde förordning (EU) nr 1077/2011 och stärkte mandatet för 
eu-Lisa167. Byråns viktigaste uppgift är att sköta den operativa förvaltningen av andra 
generationen av Schengens informationssystem (SIS II), informationssystemet för viseringar 
(VIS) och det europeiska systemet för jämförelse av fingeravtryck (Eurodac). Byråns nya 
mandat har utvidgats till att ta fram två nya it-system och sköta driften av dem. In- och 
utresesystemet är ett system för registrering av in- och utreseuppgifter för 
tredjelandsmedborgare, och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) gör det 
möjligt att följa besökare från länder som inte behöver visum för att komma in i 
Schengenområdet. Figur 3.26.1 visar nyckeltal för byrån168. 

                                                           
166 EUT L 286, 1.11.2011, s. 1. 

167 EUT L 295, 21.11.2018, s. 99. 

168 Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
https://www.eulisa.europa.eu/. 

http://www.eulisa.europa.eu/
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Figur 3.26.1 – Nyckeltal för byrån 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och byråns slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från byrån. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.26.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från byråns ledning. 

3.26.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

219
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223
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Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.26.4. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av 
stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, som består av 
årsredovisningen169 och rapporterna om budgetgenomförandet170 för det budgetår 
som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.26.5. Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
169 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

170 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

Intäkter 

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

3.26.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Betalningar 

Grund för ett uttalande med reservation om lagligheten och korrektheten i de 
betalningar som ligger till grund för räkenskaperna 

3.26.7. Under 2020 undertecknade byrån ett specifikt kontrakt för en annan 
programvara än den som entreprenören erbjöd i sitt anbud för det tillhörande ramavtalet. 
Ramavtalets värde uppgår till sammanlagt 302 550 000 euro och avtalet har inte ändrats. 
Att köpa en annan produkt än den som ingår i prisanbudet till ett pris som skiljer sig från 
priset på den produkt som ursprungligen erbjöds utgör en avvikelse från ramavtalet. I det 
specifika kontraktet i fråga görs hänvisningar till ramavtalet, men det styrs inte av detta. 
Det specifika kontraktet, liksom den tillhörande betalningen på 10 399 833,60 euro, 
strider därför mot ramavtalet. 

3.26.8. Byrån undertecknade en beställningssedel för underhållstjänster för 
perioden 7 november 2020–december 2024 (fyra år). Detta stred mot bestämmelserna i 
ramavtalet som angav att tjänster endast kunde faktureras ett år i förväg. Det belopp på 
5 241,09 euro som betalats till entreprenören för tjänster som ska tillhandahållas efter 
den 7 november 2021 är därför oriktigt. 

3.26.9. Det totala beloppet för betalningar under 2020 som ansågs strida mot 
avtalet uppgick till 10 405 074,69 euro. Det motsvarar 4,1 % av samtliga tillgängliga 
betalningsbemyndiganden under 2020, och ligger således över den väsentlighetströskel 
som fastställts för revisionen. 

Uttalande med reservation om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger 
till grund för räkenskaperna 

3.26.10. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det 
budgetår som slutade den 31 december 2020, med undantag för de aspekter som 
beskrivs under rubriken ”Grund för ett uttalande med reservation om lagligheten och 
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korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna”, i alla väsentliga 
avseenden är lagliga och korrekta. 

3.26.11. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

Iakttagelser om budgetförvaltningen 

3.26.12. Byrån hade ett stort antal automatiskt överförda icke differentierade anslag 
under avdelning II: 10,2 miljoner euro (59,4 %) av totalt 17,2 miljoner euro. 

Byrån beslutade också att använda icke-automatiska överföringar av åtagandebemyndiganden 
inom avdelning III. I februari 2021 beslutade styrelsen att överföra 56,3 miljoner euro av 2020 
års åtagandebemyndiganden till budgetåret 2021. Dessa var främst åtagandebemyndiganden 
för Ecris, Etias och interoperabilitetssystem (23 % av anslagen i den slutligt antagna budgeten). 
Detta är betydligt mindre än de 159 miljoner euro som överfördes 2019 (55 % av anslagen i 
den slutligt antagna budgeten) men fortfarande ett betydande belopp jämfört med den totala 
budgeten. 

Även om byråns verksamhet kan sträcka sig över till följande år är det alltför stora antalet 
överföringar under avdelningarna II och III ett tecken på olika strukturella problem som 
påverkar efterlevnaden av artiklarna 9, 12 och 28 i byråns budgetförordning. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.26.13. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År  Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2017 
Byrån förvaltar för närvarande tre separata, icke integrerade stora it-system (SIS II, VIS och Eurodac) 
som alla hanterar data inom EU:s politikområde frihet, säkerhet och rättvisa. Uppdelningen kan 
hindra byrån från att uppnå stordriftsfördelar och synergier mellan de olika systemen. 

Pågår  

Pågår (inte under byråns 
kontroll) 

2018 Byrån höjde priserna i ett ramavtal utan att ändra avtalet samt förlängde ett specifikt kontrakt efter 
det att ramavtalet hade löpt ut.  Pågår 

2018 
Utvärderingsformeln i kravspecifikationerna för avtalet för underhållstjänster var inte den som 
angavs i dokumentet med frågor och svar till anbudsgivare. Byrån bör förbättra sina internkontroller 
för upphandling. 

Har genomförts 

2018/2019 Budgetgenomförandet blev lägre än planerat. Byrån och Europeiska kommissionen bör tillsammans 
anpassa budgetplaneringen bättre till tidpunkten för de tillhörande rättsakterna. Pågår 
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År  Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 Byrån betalade 284 000 euro för tjänster som tillhandahållits under en tidsperiod som inte 
omfattades av det underliggande ramavtalet. Pågår 

2019 Byrån bedömde inte alltid ansökningar tillräckligt noggrant, vilket ledde till att sökande behandlades 
olika i ett rekryteringsförfarande. Har genomförts 
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Byråns svar 

3.26.7. Vi bekräftar iakttagelsen och vill informera revisionsrätten om att åtgärder redan har 
vidtagits för att på ett bättre sätt anpassa utvecklingen av byråns it-struktur till dess avtalsram.  

Vi vill betona att den bristande efterlevnaden inte har lett till någon skada för byråns eller 
unionens ekonomiska intressen eftersom utgifterna var motiverade. 

3.26.8. Vi bekräftar iakttagelsen. Vi har redan genomfört en processöversyn för att stärka de 
tillhörande interna kontrollerna för att förhindra att sådana brister uppstår igen. 

3.26.12. Vi bekräftar iakttagelsen för den del som avser icke-differentierade anslag under 
avdelning II. Vi vill påpeka att överföringarna i fråga inom avdelning II främst gällde externt 
stöd, fysisk säkerhet, interna it-tjänster och fastighetsförvaltning. Sådana utgifter är till sin 
natur icke-diskretionära och väsentliga för byråns verksamhet. 

Att ta upp resurser i byråns budget för lagstiftning som ännu inte antagits av medlagstiftarna 
innebär betydande risker för den sunda ekonomiska förvaltningen. Styrelsen har systematiskt 
informerats om sådana risker. Processen för att anta lagstiftning ligger helt utanför byråns 
kontroll. 
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3.27. Europeiska unionens byrå för 
straffrättsligt samarbete (Eurojust)  

Inledning 

3.27.1. Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust, nedan kallad 
byrån) ligger i Haag och inrättades genom rådets beslut 2002/187/RIF171 för att stärka kampen 
mot grov organiserad brottslighet. Dess uppdrag är att förbättra samordningen av 
gränsöverskridande utredningar och åtal mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen och 
mellan medlemsstater och tredjeländer. Figur 3.27.1 visar nyckeltal för byrån172. 

Figur 3.27.1 – Nyckeltal för byrån 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och byråns slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från byrån. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.27.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från byråns ledning. 

                                                           
171 EGT L 63, 6.3.2002, s. 1. 

172 Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.eurojust.europa.eu. 
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http://www.eurojust.europa.eu/
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3.27.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.27.4. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete, som 
består av årsredovisningen173 och rapporterna om budgetgenomförandet174 för det 
budgetår som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 
Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.27.5. Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
173 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

174 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 
Intäkter 
Uttalande om lagligheten och korrektheten i de intäkter som ligger till grund för 
räkenskaperna 

3.27.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.27.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

3.27.8. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

Iakttagelser om transaktionernas laglighet och korrekthet 

3.27.9. Vi konstaterade ett antal brister i byråns förfaranden för offentlig upphandling. I 
ett fall tecknade byrån ett ramavtal med en enda ekonomisk aktör. Men det var inte lämpligt 
att använda denna sorts ramavtal för den typ av tjänster som efterfrågades, nämligen 
fordonsleasing. Eftersom det ofta förekommer prisfluktuationer på marknaden för 
fordonsleasing borde byrån ha använt ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning för att 
vara säker på att erhålla de efterfrågade tjänsterna till ett så bra pris som möjligt.  

3.27.10. I ett annat fall undertecknade byrån ett specifikt kontrakt där priserna avvek 
från de prislistor som bifogats det ursprungliga ramavtalet för digital kriminalteknik och 
incidenthantering. Byrån godkände fakturan och betalade entreprenören utan att notera 
skillnaden i timpriset. Detta tyder på brister i byråns interna kontroller och det visade att man 
inte hade kontrollerat om det specifika kontraktet och det fakturerade beloppet motsvarade 
de faktiska villkoren i servicenivåavtalet. Det överskjutande belopp som betalats ut 
(3 600 euro) är därför oriktigt. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.27.11. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2018 Användningen av ett förhandlat förfarande var inte motiverat. Ramavtalet, alla tillhörande specifika 
kontrakt och samtliga betalningar inom dessa kontrakt är oriktiga. Har genomförts 
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Byråns svar 
3.27.9. Eurojust instämmer i revisionsrättens iakttagelse. Vid framtida offentliga 
upphandlingsförfaranden kommer Eurojust att följa revisionsrättens vägledning och se till att 
mer gedigen förhandsdokumentation utarbetas, inklusive en dokumenterad motivering till att 
välja ett visst upphandlingsförfarande och/eller en viss typ av ramavtal. 

3.27.10.  Eurojust instämmer i revisionsrättens iakttagelse. Vid framtida kontrakt av liknande 
slag kommer Eurojust att sträva efter mer tydlighet när man begär offert för att se till att det 
specifika kontraktet stämmer överens med de faktiska villkoren i avtalen eller 
servicenivåavtalet. 



 246 

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) 

 

3.28. Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning 
(Europol) 

Inledning 

3.28.1. Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol, 
nedan kallad byrån) ligger i Haag och inrättades genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016175 som ersatte och upphävde rådets beslut 
2009/371/RIF176. Byråns mål är att stödja och stärka medlemsstaternas polismyndigheters och 
andra brottsbekämpande organs insatser samt deras ömsesidiga samarbete för att förebygga 
och bekämpa allvarlig brottslighet som berör två eller flera medlemsstater, terrorism och 
sådana former av brottslighet som skadar ett gemensamt intresse som omfattas av unionens 
politik. Figur 3.28.1 visar nyckeltal för byrån177. 

Figur 3.28.1 – Nyckeltal för byrån 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och byråns slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från byrån.  

                                                           
175 EGT L 135, 24.5.2016, s. 53. 

176 EUT L 121, 15.5.2009, s. 37. 

177 Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.europol.europa.eu. 
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Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.28.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från byråns ledning. 

3.28.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.28.4. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning, 
som består av årsredovisningen178 och rapporterna om budgetgenomförandet179 för 
det budgetår som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.28.5. Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 

                                                           
178 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

179 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

Intäkter 

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

3.28.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Betalningar 

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

3.28.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

3.28.8. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

Iakttagelser om budgetförvaltningen 

3.28.9. Enligt budgetförordningen ska EU:s byråer och organ göra utbetalningar inom 
angiven tidsfrist. Under 2020 underlät byrån vid flera tillfällen att göra detta. Vi konstaterade 
att den hade betalat för sent i 33 % av fallen och att den därför även betalade 12 000 euro i 
dröjsmålsränta. Vi noterade liknande förseningar 2019, 2018 och 2017. Denna återkommande 
brist exponerar byrån för anseenderisker. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.28.10. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2018 
Byrån förlängde på ett oriktigt sätt ett ramavtal om tillhandahållande av affärsresetjänster efter det 
att avtalet hade löpt ut och införde nya prisaspekter. Kontraktsförvaltningen och 
förhandskontrollerna bör förbättras. 

Pågår 

2019 

Byrån förlängde ett ramavtal om tillhandahållande av affärsresetjänster genom att underteckna en 
ändring av avtalet efter att det hade löpt ut 2018. Detta var oriktigt. Byrån undertecknade även 
ytterligare en ändring av samma avtal den 29 mars 2019. Detta visar på brister i 
kontraktsförvaltningen och förhandskontrollerna. 

Pågår 

2019 Byrån hade betalat för sent i 20 % av fallen. Vi noterade liknande eller ännu mer omfattande 
förseningar under 2018 och 2017. Denna återkommande brist exponerar byrån för anseenderisker. Har inte genomförts 
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 

Efter ett öppet anbudsförfarande ingick byrån ett ramavtal om möbler, tillbehör och tillhörande 
tjänster. Villkoren i upphandlingsdokumenten var inte tillräckligt specifika, vilket undergrävde 
konkurrensen vid upphandlingsförfarandet. Byrån bör se till att anbudsspecifikationerna är tillräckligt 
väl utformade för att möjliggöra sund och effektiv konkurrens, så att upphandlingsförfarandet ger 
bästa möjliga valuta för pengarna. 

Pågår 

2019 Det hade inte fastställts någon minimigräns för de tekniska tilldelningskriterier som var mest 
relevanta för kvaliteten (dvs. kvaliteten på de nya standardmöbler som föreslogs). Har genomförts 

2019 

Byrån kontrollerade inte tillräckligt noga om de underliggande priserna och beräkningen av rabatter 
på varor som inte var standard var korrekta innan den skickade beställningssedeln till entreprenören. 
Byrån bör integrera sådana kontroller i sina förhandskontroller och utföra dem innan den 
undertecknar beställningssedlar. 

Har genomförts 
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Byråns svar 
3.28.9. Under 2020 hade Europol fortfarande underbemanning, särskilt på så kallade 
infrastrukturområden där bland annat ekonomisk förvaltning ingår. Detta förvärrades av de 
utmaningar som covid-19-pandemin medförde. 

Vidare åtgärdade Europol i början av 2020 en eftersläpning av fakturor för årsslutet 2019 
(främst i samband med resetjänster). Av det totala beloppet på 12 000 euro (avrundat) i 
dröjsmålsränta avsåg 5 205,45 euro hanteringen av eftersläpningen av resetjänster i början av 
2020. 

Under 2020 uppgick det sammanlagda värdet av de fakturor som betalades för sent till 
4,4 miljoner euro (6,6 miljoner 2019), vilket motsvarade totalt 3 procent av alla betalningar 
som gjordes från alla finansieringskällor under 2020 (4,6 procent 2019). 

Europol övervakar noggrant betalningsbeloppen på månadsbasis och vidtar riskreducerande 
åtgärder för att prioritera betalningar av högt värde. 

Ur Europols perspektiv har det därför inte funnits någon påtaglig finansiell risk eller 
anseenderisk kopplad till försenade betalningar under 2020. Detta gäller även med tanke på 
att det relevanta kontraktet för resetjänster gick ut i mars 2020 (vilket gjorde att det krävdes 
en specificerad hantering av fakturor för varje reseärende). 
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3.29. Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter (FRA) 

Inledning 

3.29.1. Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA, nedan kallad 
byrån) ligger i Wien och inrättades genom rådets förordning (EG) nr 168/2007180. Byråns mål är 
att ge berörda myndigheter i unionen och dess medlemsstater stöd och sakkunskap i samband 
med genomförandet av unionslagstiftningen om grundläggande rättigheter. Figur 3.29.1 visar 
nyckeltal för byrån181. 

Figur 3.29.1 – Nyckeltal för byrån 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och byråns slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från byrån. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.29.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från byråns ledning. 

                                                           
180 EUT L 53, 22.2.2007, s. 1. 

181 Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.fra.europa.eu. 
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3.29.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.29.4. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, som 
består av årsredovisningen182 och rapporterna om budgetgenomförandet183 för det 
budgetår som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.29.5. Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
182 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

183 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.29.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.29.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

3.29.8. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

Iakttagelser om budgetförvaltningen 

3.29.9. Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom 
avdelning III (driftsutgifter) – 6,7 miljoner euro eller 83 % av åtagandena inom denna avdelning 
(2019: 3,8 miljoner euro eller 60 %). Överföringarna speglar i första hand byråns typ av 
kärnverksamhet, som inkluderar finansiering av studier och annan medvetandehöjande 
verksamhet som sträcker sig över flera månader och eventuellt över ett årsskifte. En stor andel 
(25 %) av de överförda åtagandena till 2021 under avdelning III gjordes i december 2020 (2019: 
28 %). Detta tyder på ett strukturellt problem. För att komma till rätta med det bör byrån 
förbättra sin budgetplanering och genomförandecykel. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.29.10. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2017 E-upphandling: i slutet av 2017 hade byrån infört e-fakturering för vissa förfaranden, men inte e-
upphandling och e-inlämning. Har genomförts 

2018 
Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning III 
(driftsutgifter) – och endast delvis styrkt. Byrån bör förbättra sin budgetplanering och 
genomförandecykel. 

Pågår 



 256 

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) 

 

Byråns svar 
3.29.9. Vi håller med revisionsrätten om att andelen överföringar i första hand speglar byråns 
typ av kärnverksamhet, som inbegriper finansiering av studier och annan medvetandehöjande 
verksamhet som sträcker sig över flera månader och eventuellt över ett årsskifte. För att 
förbättra sin budgetplanering och genomförandecykel har byrån infört ett övervakningsverktyg 
för planerade överföringar från ett år till ett annat. 

Byrån anser att ett bra budgetgenomförande också mäts genom andelen förfallna överförda 
anslag. Byrån har ett mycket högt budgetutfall (över 99,5 procent), vilket är en viktig indikator 
för sund ekonomisk förvaltning och respekt för budgetprinciperna. 
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3.30. Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån (Frontex)  

Inledning 

3.30.1. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex, nedan kallad byrån) 
regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 
13 november 2019 om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 
2016/1624184. Medlemsstaternas nationella myndigheter med ansvar för gränsförvaltning och 
återvändandeinsatser ska tillsammans med byrån utgöra den europeiska gräns- och 
kustbevakningen. Byråns säte ligger i Warszawa. Uppdraget är att säkerställa europeisk 
integrerad gränsförvaltning som ett delat ansvar mellan byrån och nationella myndigheter vid 
de yttre gränserna för att uppnå en effektiv förvaltning av gränspassagerna vid de yttre 
gränserna. Detta inbegriper hantering av migrationsutmaningar och eventuella framtida hot 
vid dessa gränser, varigenom man bidrar till att motverka allvarlig brottslighet med 
gränsöverskridande inslag, för att säkerställa en hög nivå av inre säkerhet inom unionen med 
full respekt för de grundläggande rättigheterna och samtidigt skydda den fria rörligheten för 
personer inom unionen. Byrån ska omfatta en stående operativ personalstyrka med en 
kapacitet på upp till 10 000 personer. Figur 3.30.1 visar nyckeltal för byrån185. 

Figur 3.30.1 – Nyckeltal för byrån 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och byråns slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från byrån. 

                                                           
184 EGT L 295, 14.11.2019, s. 1. 

185 Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.frontex.europa.eu. 
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Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.30.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från byråns ledning. 

3.30.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.30.4. Vi har granskat 

a) Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns räkenskaper, som består av 
årsredovisningen186 och rapporterna om budgetgenomförandet187 för det budgetår 
som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

                                                           
186 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

187 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.30.5. Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.30.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.30.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

3.30.8. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 
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Iakttagelser om transaktionernas laglighet och korrekthet 

3.30.9. Byrån förlitar sig på uppskattningar från samarbetsländerna när det gäller den 
ekonomiska planeringen av återvändandeinsatser. Det är av avgörande betydelse att denna 
information är fullständig och aktuell. I ett fall inkluderade en nationell myndighet två tidigare 
oanmälda återvändandeinsatser på totalt 355 000 euro i en bidragsöverenskommelse vid det 
ekonomiska avslutandet av insatsen. För att täcka det plötsliga budgetunderskottet till följd av 
detta gjorde byrån ett budgetåtagande i efterhand. Detta stred mot byråns 
budgetförordning188. 

3.30.10. Byråns styrelse inledde en intern utredning efter rapporter om cirka 13 fall av 
påstådda kränkningar av de grundläggande rättigheterna i oktober 2020. I åtta fall drogs 
slutsatsen att inga överträdelser hade ägt rum. I de resterande fem fallen drog man slutsatsen 
att det inte fanns några bevis på överträdelser av de grundläggande rättigheterna men att det 
inte kunde ställas utom rimligt tvivel eftersom det saknades fullständiga uppgifter.  

Europeiska ombudsmannen inledde också två undersökningar på eget initiativ. Den första 
inleddes den 10 november 2020 för att bedöma ändamålsenligheten och insynen i byråns 
klagomålsmekanism189 för dem som anser att deras rättigheter har kränkts i samband med 
byråns gränsinsatser, samt rollen och oberoendet för byråns ”ombud för grundläggande 
rättigheter”. Den 15 juni 2021 drog ombudsmannen slutsatsen att Frontex hade varit sen med 
att genomföra de viktiga ändringarna i förordning (EU) 2019/1896 om den europeiska gräns- 
och kustbevakningen men att situationen var på väg att lösas, varför ombudsmannen inte 
ansåg det vara motiverat att driva ärendet vidare. Mot bakgrund av undersökningen lämnade 
dock ombudsmannen nio förbättringsförslag till Frontex, bland annat om hur man skulle kunna 
underlätta för potentiella offer för kränkningar av grundläggande rättigheter att bli medvetna 
om möjligheterna till prövning och att rapportera incidenter och om hur klagomål skulle kunna 
behandlas och följas upp bättre190. Den andra undersökningen inleddes den 4 mars 2021 för 

                                                           
188 Artikel 10.3 i Frontex budgetförordning om principen om ettårighet. 

189 Klagomålsmekanismen inrättades genom förordning (EU) 2016/1624 om en europeisk 
gräns- och kustbevakning. Det är ett administrativt system där ombudet för grundläggande 
rättigheter ansvarar för hanteringen av klagomål som byrån tar emot i enlighet med rätten 
till god förvaltning. Byrån rapporterar om klagomålsmekanismen i sin årsrapport, inbegripet 
antalet klagomål som den har mottagit, de typer av kränkningar av grundläggande 
rättigheter som berörs, de berörda insatserna och, om möjligt, de uppföljningsåtgärder som 
byrån och medlemsstaterna har vidtagit. 

190 Beslut i ärende OI/5/2020/MHZ om funktionen hos Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyråns (Frontex) klagomålsmekanism för påstådda kränkningar av 
grundläggande rättigheter och rollen för ombudet för grundläggande rättigheter. 
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att undersöka hur byrån uppfyller sina skyldigheter i fråga om grundläggande rättigheter och 
säkerställa ansvarsskyldighet i förhållande till byråns nya utökade ansvarsområden191. 

Vi noterar också följande två pågående utredningar: Den 11 januari inledde Olaf en utredning 
om anklagelser om trakasserier, misskötsamhet och handgripliga avvisningar av migranter mot 
byrån192, och den 29 januari 2021 beslutade Europaparlamentet att inrätta en arbetsgrupp193 
för att undersöka eventuella anklagelser om kränkningar av grundläggande rättigheter inom 
Frontex. Dessa utredningar är av annan karaktär och går mycket djupare än vår finansiella 
revision. Den 14 juli 2021 meddelade Europaparlamentets arbetsgrupp att den inte fann några 
avgörande bevis för att Frontex hade utfört direkta avvisningar eller kollektiva utvisningar i de 
ärenden om allvarliga incidenter som gruppen utredde, men att den hade identifierat brister i 
bland annat byråns mekanismer för att övervaka, rapportera och utvärdera situationer som rör 
grundläggande rättigheter, och den lämnade rekommendationer om förbättringar194. 

3.30.11. Enligt artikel 110 i förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 skulle 
byrån dessutom rekrytera minst 40 övervakare av grundläggande rättigheter senast den 
5 december 2020. Den 31 december 2020 hade ingen av övervakarna utsetts. Byråns främsta 
anledningar till förseningen var följande: 

o Arbetsbeskrivningen för chefen för ombudet för grundläggande rättigheter behövde ses 
över för att återspegla tjänstens nya egenskaper (en mellanchefsroll). Genom förordning 
(EU) 2019/1896 tilldelades ombudet för grundläggande rättigheter betydligt större 
befogenheter och fler ansvarsområden. När det gäller övervakarna av grundläggande 
rättigheter har chefen för ombudet för grundläggande rättigheter enligt förordningen 
befogenheter som tillsättningsmyndighet och är i denna roll oberoende av ledningen och 
endast ansvarig inför styrelsen. Detta krävde en intern omorganisation. Dessutom hölls 
omfattande samråd med Europeiska kommissionen. 

                                                           
191 Ärende OI/4/2021/MHZ som inleddes den 4 mars 2021.  

192 Källa: Förslag till Europaparlamentets resolution med de iakttagelser som utgör en del av 
besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån för budgetåret 2019 (2020/2167(DEC)). 

193 Källa: Skriftligt förfarande från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga 
och inrikes frågor av den 29 januari 2021. Europaparlamentets arbetsgrupp för granskning 
av Frontex består av 14 ledamöter, två per politisk grupp. 

194 Arbetsdokument: Report on the fact-finding investigation on Frontex concerning alleged 
fundamental rights violations, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga 
och inrikes frågor, 14.7.2021. 



 262 

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) 

 

o Rekryteringstakten avtog generellt till följd av covid-19-krisen, särskilt under perioden 
från mitten av mars till juni 2020. Detta gjorde att processen tog längre tid. 

o Den 25 november 2020 fastställdes vilka som skulle ingå i urvalskommittén för 
urvalsförfarandet för det nya ombudet för grundläggande rättigheter. 

Den försenade rekryteringen av övervakarna av grundläggande rättigheter utgör en allvarlig 
risk för byråns verksamhet och anseende, vilket framgår av punkterna ovan. 

Iakttagelser om internkontroller 

3.30.12. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 om den 
europeiska gräns- och kustbevakningen ska det inrättas en stående europeisk gräns- och 
kustbevakningsstyrka. I och med detta gjordes 100 AD-tjänster vid byråns huvudkontor om till 
100 AST-tjänster med verkan från och med 2019. Den 1 september 2020 bad byrån Europeiska 
kommissionen (GD Migration och inrikes frågor) om tillåtelse att uppgradera 100 AST-tjänster 
till högre tjänster (lönegrad AD 7 eller högre) för den stående styrkan och de nya uppgifterna 
enligt det nya mandatet. I väntan på kommissionens svar skickade byrån den 9 september 
2020 ut 47 erbjudanden om anställning på en högre nivå. Dagen därpå meddelade 
kommissionen att byrån inte hade någon juridisk befogenhet att uppgradera tjänsterna. Byrån 
tvingades omedelbart dra tillbaka de 47 anställningserbjudandena. Detta utsatte byrån för en 
onödig risk för skadat anseende och rättstvister. 

3.30.13. För att garantera att byråns internkontrollsystem är öppet och ändamålsenligt 
måste anställda som deltar i finansiella arbetsflöden registrera alla avvikelser i ett centralt 
register. I ett fall hade byrån ändrat bestämmelserna om betalningsplanen för ett avtal om 
flygövervakningstjänster. Ändringen hade godkänts i ett avvikelsemeddelande men inte 
registrerats i det centrala registret vid tidpunkten för vår revision. 
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Iakttagelser om budgetförvaltningen 

3.30.14. Byråns ursprungliga budget uppgick till 460 miljoner euro. Beloppet omfattade 
ett bidrag från EU och bidragen195 från fyra Schengenassocierade länder – Island, 
Liechtenstein, Norge och Schweiz. Byrån kan under året erhålla ytterligare finansiering för 
särskilda program och/eller åtgärder samt andra inkomster från administrativa insatser. 

EU:s bidrag fastställdes ursprungligen till 428 miljoner euro. Beloppet finansierades genom 
budgetpost 18 02 03 i EU:s allmänna budget enligt följande: 412 miljoner euro skulle komma 
från anslagen i EU:s allmänna budget för 2020 och 16 miljoner euro från byråns budgetutfall 
från 2018. 

De Schengenassocierade ländernas bidrag fastställdes ursprungligen till 32 miljoner euro. I 
avtalen med de Schengenassocierade länderna anges att bidragen ska beräknas som en 
procentandel av BNP (för Schweiz och Liechtenstein) eller BNI (för Island och Norge) för vart 
och ett av dessa länder i förhållande till BNP/BNI för alla deltagande länder. När den 
ursprungliga budgeten utarbetades 2020 fastställde byrån att de Schengenassocierade 
ländernas bidrag skulle utgöra totalt 7,43 % av dess budget. 

Byråns ursprungliga budget uppgick till 460 miljoner euro. Vi konstaterade att de 
Schengenassocierade ländernas bidrag endast utgjorde 6,91 % av detta. Detta tyder på att de 
Schengenassocierade ländernas bidrag har underskattats196. EU:s bidrag har däremot inte 
överskattats, eftersom detta belopp skulle ha budgeterats oberoende av de 
Schengenassocierade ländernas deltagande. 

Det ger också ytterligare en indikation på att det behövs övergripande vägledning från 
Europeiska kommissionen till EU-organ om hur bidragen från länder utanför EU ska beräknas 
på ett konsekvent sätt197. 

                                                           
195 Bidragen från de Schengenassocierade länderna styrs av de två avtalen mellan Europeiska 

gemenskapen och de Schengenassocierade länderna. Avtalet mellan Europeiska 
gemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, 
å andra sidan, om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för 
förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre 
gränser (EUT L 243, 16.9.2010, s. 4) respektive avtalet mellan Europeiska gemenskapen och 
Republiken Island och Konungariket Norge om villkoren för dessa staters deltagande i 
Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens 
medlemsstaters yttre gränser (EUT L 188, 20.7.2007, s. 19). 

196 Se not 4.0.3 på sidan 28 och bilaga 5.0.1 på sidan 32 i Frontex slutliga räkenskaper för 
budgetåret 2020. 

197 Problemet med olika tolkningar av den rättsliga ramen när det gäller bidragen från länder 
utanför EU belyses också i revisionsrättens översikt 03/2021. I översikten dras slutsatsen att 
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3.30.15. Covid-19-pandemin har påverkat Frontex verksamhet och 
budgetgenomförande under 2020. Byrån minskade sin ursprungliga budget med 95 miljoner 
euro genom två ändringsbudgetar. Andelen genomförda betalningar i den slutliga budgeten 
var 55,9 %, vilket är lägre än 2019 (69,2 %). Andelen anslag som överfördes till budgetåret 
2021 var 44,1 %, jämfört med 30,8 % som överfördes till 2020 under 2019. Detta återspeglar 
en allmän nedgång i verksamheten (t.ex. återvändandeinsatser) under 2020. I samband med 
detta överfördes ett preliminärt budgetåtagande på 18,1 miljoner euro för förberedelser av 
utplaceringar i fält under 2021 utan att byrån hade ingått rättsliga åtaganden inom den 
tidsfrist som fastställts i artikel 75 i byråns budgetförordning. 

3.30.16. Byrån har också ändrat presentationen av budgetgenomförandet i den slutliga 
årsredovisningen för 2020 jämfört med föregående år. När byrån beräknar sina 
prestationsindikatorer behandlar den nu inte de två budgetminskningar som beskrivs ovan 
som ändringsbudgetar utan som delar av budgetgenomförandet. Byrån har gjort denna 
ändring trots att den strider mot två styrelsebeslut. Ändringsbudgetarna i fråga är dessutom 
anpassade till tre budgetöverföringar som innebar att EU:s budgetpost 18 02 03 minskade med 
motsvarande belopp. En av överföringarna gjordes i november 2020 och godkändes av 
budgetmyndigheten, och de andra två överföringarna godkändes av kommissionen i november 
respektive december 2020. 

3.30.17. Genom ändringsbudget nr 1 för Europeiska unionen för budgetåret 2020 
ökade EU:s finansiering till byrån med 10 miljoner euro. Den godkändes av 
budgetmyndigheten i april 2020. Denna ökning av EU-finansieringen syns dock inte i byråns 
budgeträkenskaper. Det minskar insynen och gör det svårare att se hur mycket EU-medel som 
gjordes tillgängliga för byrån under 2020 samt hur detta belopp ändrades över tiden. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.30.18. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 

                                                           
det inte finns någon gemensam automatisk formel för att fastställa bidragen till EU:s och 
byråernas budgetar eller standardiserade metoder för att justera dem. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser 

(Har genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2015 Det finns en obehandlad risk för dubbelfinansiering från den fond för inre säkerhet 
som förvaltas av Europeiska kommissionen och finansiering från byrån. Pågår 

2015 

Stater som deltar i gränsinsatser redovisar de kostnader som de har haft på särskilda 
blad för ersättningsanspråk. I särskild rapport 12/2016 rekommenderade 
revisionsrätten att byråerna bör utnyttja de förenklade kostnadsalternativen när det 
är lämpligt för att undvika sådan ineffektivitet. 

Har genomförts för utplacering av personal 

Pågår för utplacering av tung teknisk utrustning 

2016 
Andelen överförda anslag var hög. Man behöver få exaktare kostnadsberäkningar och 
mer aktuell kostnadsrapportering från samarbetsländer. Byrån bör även överväga att 
införa differentierade budgetanslag. 

Pågår 

2017 Trots att byrån redan 2014 flyttade till sina nuvarande lokaler har den fortfarande 
ingen heltäckande kontinuitetsplan som godkänts av styrelsen. Pågår 

2018/2019 Byrån gjorde återbetalningar till samarbetsländer utan nödvändiga styrkande 
handlingar. Har genomförts 
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser 

(Har genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2018 
Förhandskontrollerna var inte ändamålsenliga. Byrån bör arbeta med att ta fram ett 
förenklat och transparent finansieringssystem som även omfattar 
utrustningsrelaterade kostnader.  

Har genomförts för förhandskontroller 

Pågår för förenkling av kostnader för tung 
teknisk utrustning  

2018 Byrån bör anta och genomföra en policy för känsliga befattningar. Pågår 

2018 
De budgetanslag som fördes över till 2019 och de överförda anslag som förföll 2018 
var stora. Byrån bör sträva efter att få fram mer exakta kostnadsberäkningar och 
budgetprognoser. 

Pågår 

2019 För ett bidrag lämnades begäran om återbetalning in efter den period som anges i 
bidragsavtalet.  Ej tillämpligt 

2018/2019 
Byrån uppnådde inte det antal tillsatta tjänster som fastställts i tjänsteförteckningen. 
Byrån bör förbättra vägledningen till medlemmarna i urvalskommittén och 
noggrannare kontrollera de sökandes ekonomiska rättigheter för löneutbetalningar. 

Pågår 
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser 

(Har genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 

För en betalning för ombyggnadsarbeten ändrade byrån kontraktsvillkoren i ett 
mycket sent skede av projektet för att undvika att behöva dra tillbaka och annullera 
budgetanslag. Denna ändring gör att förbrukningen av medel inte stämmer överens 
med den verkliga insatsen, och den kan påverka möjligheten att övervaka 
genomförandet av byråns budget och verksamhet. 

Ej tillämpligt 
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Byråns svar 
Iakttagelser om transaktionernas laglighet och korrekthet 

3.30.9. Medlemsstaternas uppskattningar kan inte vara exakta på grund av de till stor del 
oförutsägbara återvändandeinsatserna/återvändandeaktiviteterna. För att minska den höga 
risken för att förlora eventuellt outnyttjad budget, t.ex. vid C8-annulleringar, har följande system 
inrättats: 
• Budgeten är inledningsvis lågt beräknad av byrån, till det minimum som krävs 
baserat på information från medlemsstaterna. 
• Varje månad skickar medlemsstaterna in övervakningstabeller som visar 
aktualiserade uppburna faktiska kostnader. 
• Baserat på övervakningstabellerna ändrar byrån den ursprungligen anslagna 
budgeten genom att öka/minska den. 
Detta system innebär en viss risk för bristande efterlevnad, vid mindre exakta eller sent 
inskickade övervakningstabeller, men har visat sig leda till en bättre resurshantering och ett 
mindre kritiskt bortfall av medel. 
Att fullgöra övervakningsskyldigheten i bidragsbestämmelserna är en viktig del av 
medlemsstaternas uppskattning av kostnader. Frontex fortsätter att verka för förbättrade 
övervakningsmekanismer och för mer korrekta uppskattningar för att fortsätta uppfylla 
budgetreglerna. 
 
3.30.10. I nära samarbete med Europeiska ombudsmannen i frågor om grundläggande 
rättigheter, samt med Olaf och Europaparlamentet, gör byrån sitt yttersta för att lägga fram den 
efterfrågade informationen och dokumentationen för de påstådda överträdelserna av 
grundläggande rättigheter som nämnts. 

3.30.11. Frontex instämmer fullständigt i revisionsrättens iakttagelser och riskbedömning. 
Uppgiften att rekrytera de 40 övervakarna av grundläggande rättigheter till december 2020 
omöjliggjordes av covid-19-pandemin och de externa faktorer som angetts av revisionsrätten. 
De nämnda försenade rekryteringarna kunde inte på något sätt motverkas av Frontex ledning 
till följd av en tydlig brist på tillsättningsbefogenheter (i förordningen om en europeisk gräns- 
och kustbevakning anförtros alla befogenheter som tillsättningsmyndighet till ombudet för 
grundläggande rättigheter, som i denna roll är oberoende av Frontex ledning). 
Den verkställande direktören slöt den 25 november 2019 och den 10 juni 2020 två på varandra 
följande avtal med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, i följande syften: 
- Att stödja Frontex tillförordnade ombud för grundläggande rättigheter i 
förberedelserna för rekryteringen av de 40 övervakarna av grundläggande rättigheter 
och förberedelserna för den rättsliga och operativa ramen vad gäller deras utplacering 
på fältet. 
- Att förse Frontex ombud för grundläggande rättigheter med en övergångslösning i 
form av övervakare som tillhandahålls av Europeiska unionens byrå för grundläggande 
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rättigheter, finansieras genom Frontex budget och på ett oberoende sätt aktiveras av 
Frontex ombud för grundläggande rättigheter. 
Frontex ledning gav styrelsen betydande stöd genom regelbunden rapportering i denna fråga 
under hela 2020 och den verkställande direktören säkerställde att rekryteringen av övervakare 
av grundläggande rättigheter (efter offentliggörandet av de lediga tjänsterna) får största möjliga 
stöd av enheten för personalfrågor så att förfarandena kan avslutas på kortast möjliga tid. 
 
Iakttagelser om internkontroller 

3.30.12. Frontex deltog inte i förhandlingarna om personalbehov under utarbetandet av den nya 
förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning. Sedan i november 2019 har Frontex 
skrivit till kommissionen för att försöka klargöra avvikelsen/minskningen i antalet AD-tjänster 
vid dess huvudkontor (varav många i praktiken var tillsatta eller under rekrytering) i 2020 års 
tjänsteförteckning till följd av antagandet av den nya förordningen om en europeisk gräns- och 
kustbevakning. I sitt svar i maj 2020 erbjöd kommissionen Frontex en viss flexibilitet, vilket 
Frontex tog som ett tecken på förståelse av behovet. Erbjudandena om AD7-anställning 
förlängdes av Frontex vid senast möjliga tidpunkt för att de nya tjänstemännen skulle kunna 
tacka ja till arbetserbjudandet och delta i den obligatoriska utbildningen vars start var inplanerad 
till mitten av oktober 2020. Frontex insåg till fullo risken för skadat anseende, vilket övervägdes 
mot den högsta politiska prioriteten att snabbt lägga en solid grund för den nyinrättade stående 
styrkan. Riskerna för rättstvister lindrades genom en snabbt uppföljande kommunikation till de 
sökande och backades upp av ett tillräckligt antal lediga AD-tjänster till slutet av 2020. 

3.30.13. Den mänskliga faktorn ledde till en felaktig beräkning av antalet flygtimmar (när 
fakturan registrerades föreslog uppdragstagaren att antalet timmar skulle ändras från 100 till 50 
flygtimmar för behandlingen av betalningen). Underlåtelsen upptäcktes dock och de förbetalda 
flygtimmarna reglerades vid slutbetalningen. Frontex betalade således inte för mycket för någon 
flygtimme. Händelsen uppfångades på lämpligt sätt i registret för problem/tillvaratagna 
erfarenheter vid enheten för delade resurser och utanordnaren och dennes överordnade tog 
genast fram och undertecknade ett undantagsmeddelande, i enlighet med det tillämpliga 
ramverket. Emellertid överlämnades inte det undertecknade meddelandet till inspektions- och 
kontrollenheten för registrering i centralregistret, till följd av en underlåtelse i början av 
införandet av distansarbete på grund av pandemin. Bristen på korrekt registrering reglerades 
genom att ett meddelande om bristande efterlevnad undertecknades. Undantag registreras 
automatiskt i dokumenthanteringssystemet sedan april 2020 för att undvika liknande händelser 
i framtiden. 

Iakttagelser om budgetförvaltningen 

3.30.14. Byrån välkomnar revisionsrättens iakttagelse om behovet av en övergripande 
vägledning från kommissionen till EU-organ om hur man på ett konsekvent sätt ska beräkna 
bidrag från länder utanför EU. Byrån förblir öppen för att justera beräkningsmetoden enligt 
mottagen vägledning. 
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Den metod som byrån använt för bidrag från de Schengenassocierade länderna har förblivit 
densamma sedan 2016. 

Den nuvarande metoden har godkänts av styrelsen och utformats i enlighet med kommissionens 
yttrande. 

Med den nuvarande metoden, enligt de avtal som slutits med de Schengenassocierade länderna, 
beräknas deras bidrag enligt BNI/BNP för det enskilda landet i förhållande till total BNI/BNP för 
de deltagande länderna. Efter att kvoten fastställts tillämpas den på det bidrag som byrån 
erhåller från EU (EU-stöd) för varje enskilt år. 

Procentandelen av bidraget från de Schengenassocierade länderna för 2020 är oförändrad från 
förslaget till budget till den ursprungliga budgeten – 7,43 procent eller 31 795 000 euro. 
Bidraget uttryckt i procent ändras bara till 6,49 procent om vi räknar de Schengenassocierade 
ländernas bidrag till den totala budgeten (som redan innehåller deras bidrag) i motsats till 
kommissionens bidrag som framgår av nedanstående tabell: 

 Bidrag från kommissionen Total budget 

Medel 428 160 029,00 459 955 029,00 

Schengenassocierade 
länder % 

7,43 % 6,9 % 

Schengenassocierade 
länder EUR 

31 795 000,00 31 795 000,00 

 

3.30.15. Budgetgenomförandet och fördelningen av utbetalningar över tid drabbades hårt av 
covid-19 och dess effekter. Gränsförvaltningsverksamheten och återvändandet av irreguljära 
migranter drabbades hårt av stängningen av EU:s yttre gränser och av globala reserestriktioner 
och inställda flygförbindelser. Det bör dock noteras att byrån ändå förmådde anslå 99 procent 
av de tillgängliga medlen. Eftersom pandemin inte bara saktade ner utan även försenade flera 
verksamheter var det nödvändigt att under ett senare skede utföra de åtaganden som skulle ha 
utförts tidigare på året, vilket påverkade fördelningen av utbetalningar över tid. 

Den europeiska gräns- och kustbevakningens stående styrka skulle utplaceras från och med den 
1 januari 2021 i enlighet med inrättandeförordningen. 
På grund av tekniska begränsningar i ett nytt system för utplaceringsstöd (OPERA Evo), som 
medförde att utplaceringsbeslut (rättsliga handlingar för utplacering av den stående styrkan) 
inte kunde utfärdas i december 2020 för verksamhetsåret 2021, omöjliggjordes godkännandet 
av upp till 500 enskilda uppdrag under perioden från slutet av december 2020 till augusti 2021. 
Det preliminära åtagandet inrättades i slutet av 2020 för att täcka upp utplaceringen av den 
stående styrkan till tredje kvartalet 2021. Varje månad beräknas cirka 3 miljoner euro tas i bruk 
för att finansiera utplaceringen av kategori 1 och 2 i den stående styrkan, vilket förklarar 
överföringen av 18 miljoner euro. 
Byrån arbetar på att åtgärda detta så att situationen inte uppstår på nytt. 
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3.30.16. Framläggningen av räkenskaperna strider inte mot styrelsens beslut om 
ändringsbudgetarna. De behandlas som transaktioner för budgetgenomförandet eftersom 
deras antagande inte följde ”samma förfarande’’ enligt förklaringar i den rättsliga ramen 
(artikel 34 i styrelsens beslut 19/2019 och artikel 115.9, 115.11 och 115.12 i förordning (EU) 
2019/1896). Budgetnedskärning är anslag som förfallit och styrelsen behöver inget annat 
godkännande för att fatta sådana beslut. 

I bilaga 5.0 i årsredovisningen, ”Innevarande budgetår’’, visar tabellerna dessutom den 
godkända budgeten, den budget som annullerats genom styrelsens beslut och de tillgängliga 
medlen eller de tillgängliga medlen efter dessa två styrelsebeslut. 

3.30.17. Den 17 april 2020 antog Europaparlamentet en resolution om rådets ståndpunkt om 
förslaget till ändringsbudget nr 1/2020 för Europeiska unionen för budgetåret 2020, på grundval 
av vilken byrån skulle ha mottagit ytterligare 10 miljoner euro till stöd för återvändandeinsatser 
från Grekland. Mycket riktigt fördes inte beloppet in i byråns räkenskaper. 

Covid-19-pandemin ledde till att många återvändandeinsatser ställdes in och vid halvårsskiftet 
2020 drog byrån slutsatsen att den inte kommer att behöva mer stöd för att finansiera dessa 
insatser. Därför beslöts det genom styrelsens beslut att det beviljade beloppet om 10 miljoner 
euro (samma som för övriga budgetändringar) skulle frigöras till EU:s allmänna budget. 
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Byråer som finansieras under rubrik 4 i 

den fleråriga budgetramen – 
Europa i världen 
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3.31. Europeiska 
yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) 

Inledning 

3.31.1. Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF, nedan kallad stiftelsen) ligger i Turin 
och inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 1360/90198 (omarbetad genom 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1339/2008199). Stiftelsens uppdrag är att 
stödja en reform av yrkesutbildningen i Europeiska unionens partnerländer. I detta syfte bistår 
den Europeiska kommissionen i genomförandet av olika yrkesutbildningsprogram. Figur 3.31.1 
visar nyckeltal för stiftelsen200. 

Figur 3.31.1 – Nyckeltal för stiftelsen 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och stiftelsens slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från stiftelsen. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.31.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i stiftelsens system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från stiftelsens ledning. 

                                                           
198 EUT L 131, 23.5.1990, s. 1. 

199 EUT L 354, 31.12.2008, s. 82. 

200 Ytterligare information om stiftelsens behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.etf.europa.eu. 

21
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Budget (miljoner euro)*

127

124

Personalstyrka (den 31 december)**

2020
2019

http://www.etf.europa.eu/
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3.31.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.31.4. Vi har granskat 

a) Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens räkenskaper, som består av 
årsredovisningen201 och rapporterna om budgetgenomförandet202 för det budgetår 
som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.31.5. Vi anser att stiftelsens räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
201 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

202 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.31.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.31.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

3.31.8. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

Iakttagelser om internkontroller 

3.31.9. Stiftelsen följde inte princip 12 för internkontroll i sin egen ram för intern 
kontroll enligt vilken stiftelsen ska registrera avvikelser från regler och förfaranden i sin 
förteckning över avvikelser. Vid vår revision identifierade vi vissa avvikelser från fastställda 
förfaranden som borde ha registrerats (t.ex. användes elektroniska underskrifter för några 
dokument som krävde traditionella underskrifter). Men man hade inte fyllt i förteckningen 
över avvikelser. Detta undergräver öppenheten och ändamålsenligheten i stiftelsens 
internkontrollsystem. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.31.10. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2018 
I ett förfarande för offentlig upphandling av bemanningsföretagstjänster tillämpade stiftelsen 
tilldelningskriterier som främst utgjordes av icke konkurrensutsatta priskomponenter. Stiftelsen bör 
använda tilldelningskriterier som är inriktade på konkurrensrelaterade priskomponenter. 

Har inte genomförts 
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Stiftelsens svar 
3.31.9 Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen har tagit del av revisionsrättens rapport.
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Byråer som finansieras under rubrik 5 i 

den fleråriga budgetramen – 
Administration 
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3.32. Euratoms försörjningsbyrå (ESA) 

Inledning 

3.32.1. Euratoms försörjningsbyrå (ESA, nedan kallad byrån) ligger i Luxemburg och 
inrättades 1958203. Byråns tidigare stadgar har ersatts genom rådets beslut om stadgar för 
Euratoms försörjningsbyrå 2008/114/EG, Euratom204. Byråns viktigaste uppgift är tillförsäkra 
förbrukare i EU en regelbunden försörjning med kärnmaterial, särskilt kärnbränslen, enligt 
principen om lika tillgång till resurserna och genom en gemensam försörjningspolitik. 
Figur 3.32.1 visar nyckeltal för byrån205. 

Figur 3.32.1 – Nyckeltal för byrån 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Byråns årsredovisning för budgetåret 2019 och byråns slutliga årsredovisning för budgetåret 2020; 
uppgifter om personalstyrkan från byrån. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.32.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från byråns ledning. 

3.32.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

                                                           
203 EGT 27, 6.12.1958, s. 534/58. 

204 EUT L 41, 15.2.2008, s. 15. 

205 Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
http://ec.europa.eu/euratom/index.html. 
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Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.32.4. Vi har granskat 

a) Euratoms försörjningsbyrås räkenskaper, som består av årsredovisningen206 och 
rapporterna om budgetgenomförandet207 för det budgetår som slutade den 
31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.32.5. Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
206 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

207 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.32.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.32.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

3.32.8. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

Iakttagelser om budgetförvaltningen 

3.32.9. Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom 
avdelning II (administrativa utgifter). De uppgick till 177 445 euro, eller 80 % av byråns 
åtaganden för hela avdelningen. Överföringarna berodde delvis på effekterna av covid-19-
pandemin. Nästan hälften (46 %) av beloppet som överfördes från 2020 till 2021 var avsett att 
användas till it-tjänster som ska tillhandahållas under 2021. Detta medför risker när det gäller 
genomförandet av betalningsbemyndiganden för 2021, med tanke på att andelen förfallna 
anslag har varit stor under tidigare år. 

Byrån borde ha använt sin budget för 2021 till dessa tjänster. För att respektera principen om 
ettårighet bör byrån förbättra sin budgetplanering och genomförandecykel ytterligare. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.32.10. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2018 Andelen budgetanslag som fördes över från 2017 till 2018 är hög (21 %), vilket visar att det gjordes 
omotiverade åtaganden under det föregående året. Har genomförts 
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Byråns svar 
3.32.9. Noemiprojektet är en investering (355 000 euro under perioden 2019–2021) i it-program 
för att byrån på ett säkert sätt ska kunna lagra och behandla känsliga uppgifter om avtal på 
kärnenergiområdet. Genom projektet tillmötesgås det upprepade kravet från den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten på fortsatt digitalisering för minskad byråkrati. 

Genom åtagandet i december 2020 säkerställdes att teamet kan fortsätta att genomförandet av 
den godkända projektplanen. 

Byrån är medveten om riskerna med genomförandet och kommer att aktivt till att 
genomförandet av projektet övervakas. 
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3.33. Gemenskapens 
växtsortsmyndighet (CPVO) 

Inledning 

3.33.1. Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO, nedan kallad myndigheten) ligger i 
Angers och inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2100/94208. Myndighetens viktigaste 
uppgift är att registrera och pröva ansökningar om beviljande av unionens växtförädlarrätt i 
form av industriellt rättsskydd för växtsorter samt låta utföra nödvändiga tekniska provningar 
vid behöriga myndigheter i medlemsstaterna. Figur 3.33.1 visar nyckeltal för myndigheten209. 

Figur 3.33.1 – Nyckeltal för myndigheten 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och myndighetens slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från myndigheten. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.33.2. 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 med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från myndighetens ledning. 

3.33.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

                                                           
208 EUT L 227, 1.9.1994, s. 1. 

209 Ytterligare information om myndighetens behörighet och verksamhet finns på dess 
webbplats: www.cpvo.europa.eu. 
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Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.33.4. Vi har granskat 

a) Gemenskapens växtsortsmyndighets räkenskaper, som består av årsredovisningen210 
och rapporterna om budgetgenomförandet211 för det budgetår som slutade den 31 
december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.33.5. Vi anser att myndighetens räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
210 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

211 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.33.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.33.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.33.8. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2014 Trots att myndigheten inledde sin verksamhet 1995 har ännu inget avtal om myndighetens säte 
ingåtts med värdmedlemsstaten. 

Pågår 

(Inte under myndighetens 
kontroll) 

2015 Andelen obetalda avgifter var alltför hög. Har genomförts 

2016 Enligt myndighetens inrättandeförordning krävs inga regelbundna externa resultatutvärderingar. 

Har inte genomförts 

(Inte under myndighetens 
kontroll) 

2017 Under 2017 var dokumentationen av förfaranden för upphandling och bidragstilldelning otillräcklig. Har genomförts 
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Myndighetens svar 
Myndigheten har noterat revisionsrättens rapport. 
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3.34. Europeiska unionens 
immaterialrättsmyndighet (EUIPO) 

Inledning 

3.34.1. Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO, nedan kallad 
myndigheten), som fram till den 23 mars 2016 benämndes Kontoret för harmonisering inom 
den inre marknaden (OHIM), inrättades 1993. Den ursprungliga inrättandeförordningen 
reviderades senast genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001212. 
Myndigheten ansvarar för att administrera EU-varumärken och registrerade 
gemenskapsformgivningar, det europeiska och internationella samarbetet inom immaterialrätt 
samt Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter. Figur 3.34.1 visar 
nyckeltal för myndigheten213. 

Figur 3.34.1 – Nyckeltal för myndigheten 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och myndighetens slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från myndigheten. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.34.2. 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 med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från myndighetens ledning. 

                                                           
212 EUT L 154, 16.6.2017, s. 1. 

213 Ytterligare information om myndighetens behörighet och verksamhet finns på dess 
webbplats: www.euipo.europa.eu. 

477

465

Budget (miljoner euro)*
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1 093

Personalstyrka (den 31 december)**

2020
2019

http://www.euipo.europa.eu/
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3.34.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.34.4. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, som består av 
årsredovisningen214 och rapporterna om budgetgenomförandet215 för det budgetår 
som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.34.5. Vi anser att myndighetens räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
214 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

215 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.34.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.34.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

3.34.8. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

Iakttagelser om transaktionernas laglighet och korrekthet  

3.34.9. I vår granskningsrapport för budgetåret 2018 konstaterade vi att 
upphandlingsförfarandet för städtjänster var oriktigt. Alla betalningar som därefter har gjorts 
enligt detta ramavtal är därför oriktiga. År 2020 uppgick dessa betalningar till 
1 411 329,42 euro. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.34.10. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits som en reaktion 
på revisionsrättens iakttagelser 
(Har genomförts/Pågår/Har inte 

genomförts/Ej tillämpligt) 

2018 

Myndigheten tecknade ett kontrakt om städtjänster med en anbudsgivare som lämnat ett 
onormalt lågt anbud. Upphandlingsförfarandet och de underliggande betalningarna är oriktiga. 
Myndigheten bör strikt analysera situationer med potentiellt onormalt låga anbud för att 
säkerställa att budgetförordningen efterlevs och att sund konkurrens råder. 

Pågår 

(Se punkt 3.34.9) 

2018 
Myndigheten använde sig av ett kontrakt om konsulttjänster som i praktiken ledde till utlåning 
av personal i stället för tillhandahållande av tjänster. Detta är dock inte en tjänst som får 
erbjudas av ett konsultföretag. 

Har genomförts 

2018 

Det årliga arbetsprogrammet och den årliga verksamhetsrapporten innehåller ingen 
information om antalet heltidsekvivalenter av personal som tillhandahålls av 
tjänsteleverantörer och som utför uppgifter som inte ingår i myndighetens kärnverksamhet 
men som inte kan separeras från den. Sådan information skulle öka transparensen ytterligare. 

Ej tillämpligt  
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits som en reaktion 
på revisionsrättens iakttagelser 
(Har genomförts/Pågår/Har inte 

genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 

Myndigheten offentliggjorde ett meddelande om ledig tjänst för att upprätta en reservlista 
över projektspecialister till sin kundavdelning. I meddelandet om ledig tjänst angavs två olika 
profiler för sökande som skulle utvärderas var för sig. Men under urvalsprocessen bedömdes 
alla sökande mot samtliga urvalskriterier, vilket innebar en fördel för de sökande som hade 
bägge profilerna.  
Vidare hade urvalskommittén i samma förfarande ersatt en sökande som tackat nej till 
inbjudan till intervju med en sökande som inte hade uppnått de på förhand fastställda kraven 
för godkänt. Trots att 17 andra sökande hade tilldelats minst samma antal poäng som den 
sökande som bjöds in, tillhandahöll urvalskommittén ingen dokumentation som motivering till 
varför den sökande i fråga, som redan var anställd av myndigheten, hade bjudits in.  
Urvalsförfarandet var därför oriktigt, eftersom bristerna undergrävde principerna om öppenhet 
och likabehandling av sökande. 

Pågår 

2019 

För de tre granskade urvalsförfarandena undertecknade medlemmarna i urvalskommittén ett 
allmänt sekretessavtal för deltagande i ett urvalsförfarande där det ingick en försäkran 
angående intressekonflikter. Det avtalet undertecknades innan listan med sökande var känd.  
Enligt bestämmelser i tjänsteföreskrifterna krävs att varje medlem undertecknar en deklaration 
när de sökande är kända, och där redogör för alla eventuella yrkesmässiga eller personliga 
band till de sökande.  
I de granskade rekryteringsförfarandena deklarerade medlemmarna i urvalskommittén inte 
sina yrkesmässiga band till de sökande. Dessa brister undergräver principerna om öppenhet 
och likabehandling av sökande. 

Har genomförts 
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits som en reaktion 
på revisionsrättens iakttagelser 
(Har genomförts/Pågår/Har inte 

genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 

Myndigheten beviljar ersättning för beredskapstjänstgöring från hemmet till anställda inom 
infrastrukturområdet.  
Enligt myndighetens kontinuitetsplan kan personal ha rätt till ersättning för 
beredskapstjänstgöring om det finns ett bekräftat behov av regelmässig 
tjänstgöringsberedskap.  
Vid revisionen konstaterades att kontinuitetsplanen under de fyra föregående åren aldrig hade 
aktiverats.  
Eftersom aktivering av kontinuitetsplanen är en högst exceptionell åtgärd anser vi att det inte 
finns något bekräftat behov av att betala ut ersättning för beredskapstjänstgöring till 
myndighetens högsta ledning. Detta är i linje med EU-institutionernas praxis. Den nuvarande 
personalstyrkan med beredskapstjänstgöring är alltför stor vilket strider mot principen om 
sund ekonomisk förvaltning.  
Dessutom bör myndigheten förbättra de kontroller den utför i samband med 
beredskapstjänstgöring för att undvika oriktiga utbetalningar. 

Pågår 
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År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits som en reaktion 
på revisionsrättens iakttagelser 
(Har genomförts/Pågår/Har inte 

genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 

I mars 2014 informerade myndigheten budgetutskottet om att förhandlingar inletts för ett 
förvärv av en tomt i avsikt att tillgodose myndighetens framtida behov av lokaler. I november 
2018 godkände budgetutskottet köpet av tomten till priset av 4 700 000 euro. Myndigheten 
tillhandahöll inga ytterligare bevis för att motivera behovet att säkra en långsiktig utbyggnad av 
sina lokaler. Myndigheten uppskattar att personalantalet kommer att öka med cirka 300 fram 
till 2025. Med den nuvarande kapaciteten och de befintliga möjligheterna att expandera på 
mark som redan ägdes av myndigheten före förvärvet av den nya tomten kan personalantalet 
ökas med 439 personer.  
Vi har inte sett några bevis på ett verkligt behov för myndigheten att förvärva tomten. Vi anser 
därför att tomtförvärvet inte var ett produktivt sätt att använda myndighetens 
budgetöverskott och att det stred mot principen om sund ekonomisk förvaltning. 

Ej tillämpligt 

2019 

Vi påminner om att revisionsrätten i sitt yttrande 1/2019 över myndighetens budgetförordning 
drog slutsatsen att myndighetens överskott inte användes i något produktivt syfte, vare sig vid 
myndigheten eller på EU-nivå, och att myndigheten tillsammans med Europeiska 
kommissionen borde undersöka möjligheten att exempelvis använda budgetöverskotten till att 
förstärka finansieringsinstrument som stöder europeiska företags forsknings- och 
innovationsverksamhet och tillväxt.  

Pågår 
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Myndighetens svar 
3.34.9. Denna punkt innehåller en iakttagelse som gjordes i samband med den årliga 
revisionen för 2018. Som anges i myndighetens svar inkluderad i revisionsrapporten för 2018, 
ansåg myndigheten att utanordnaren på ett korrekt sätt har utövat sin befogenhet att företa 
diskretionär bedömning enligt budgetförordningen inom ramen för upphandlingsförfarandet i 
fråga. Tjänsterna som iakttagelsen avser är dessutom av extraordinär karaktär och används 
därför sällan. Myndigheten har vidtagit alla åtgärder som föreskrivs i budgetförordningen, 
när det gäller anbud som kan verka vara onormalt låga. Vi instämmer därför inte i 
revisionsrättens uttalande om att det skulle vara en illojal handelsmetod eller ge en orättvis 
konkurrensfördel i förhållande till konkurrenterna att erbjuda en tjänst (som är av 
undantagskaraktär och sällan används) till ett nedsatt pris. Det är slutligen värt att notera att 
begreppet onormalt lågt anbud i första hand syftar till att säkerställa att leverantören kan 
tillhandahålla de nödvändiga tjänsterna under kontraktets hela löptid, vilket är fallet här. 
Avslutningsvis, ser myndigheten inga skäl att säga upp kontraktet i förtid och det är därför 
fortfarande giltigt. En ny anbudsinfordran ska enligt plan lanseras under 2021, då det 
nuvarande kontraktet löper ut. Myndighetens resonemang ovan förklarades utförligt för den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten och den verkställande direktören beviljades 
ansvarsfrihet för 2018. 
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3.35. Gemensamma 
resolutionsnämnden (SRB) 

Inledning 

3.35.1. Gemensamma resolutionsnämnden (SRB, nedan kallad nämnden) ligger i Bryssel 
och inrättades genom Europaparlaments och rådets förordning (EU) nr 806/2014 om den 
gemensamma resolutionsmekanismen (SRM-förordningen)216. SRB:s uppdrag är att säkerställa 
att kreditinstitut och vissa värdepappersföretag (nedan kallade kreditinstitut) som fallerar eller 
sannolikt kommer att fallera avvecklas under ordnade former med så liten inverkan som 
möjligt på realekonomin och de offentliga finanserna i de medlemsstater som deltar i 
bankunionen. 

3.35.2. SRB ansvarar för administrationen av den gemensamma resolutionsfonden som 
inrättades genom SRM-förordningen och ska stödja den gemensamma 
resolutionsmekanismen. Den gemensamma resolutionsfonden håller gradvis på att byggas upp 
under perioden 2016–2023 och ska uppgå till minst 1 % av alla garanterade insättningar i alla 
kreditinstitut inom den europeiska bankunionen senast den 31 december 2023. 

3.35.3. SRB har en egen budget som är skild från EU:s budget. Bidrag samlas in från 
kreditinstitut som är etablerade i de medlemsstater som deltar i bankunionen. Figur 3.35.1 
visar nyckeltal för nämnden217. 

                                                           
216 EUT L 225, 30.7.2014, s. 1. 

217 Ytterligare information om nämndens behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
srb.europa.eu. 

http://www.srb.europa.eu/
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Figur 3.35.1 – Nyckeltal för nämnden 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Nämndens årsredovisning för budgetåret 2019 och slutliga årsredovisning för budgetåret 2020; 
uppgifter om personalstyrkan från nämnden. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.35.4. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i nämndens system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från nämndens ledning. 

3.35.5. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 
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Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.35.6. Vi har granskat 

a) Gemensamma resolutionsnämndens räkenskaper, som består av årsredovisningen218 
och rapporterna om budgetgenomförandet219 för det budgetår som slutade den 
31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.35.7. Vi anser att nämndens räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

Upplysningar av särskild betydelse  

3.35.8. Vi vill rikta uppmärksamheten mot not 8.L i nämndens slutliga räkenskaper 
som beskriver administrativa överklaganden eller rättsliga förfaranden kopplade till 
förhandsbidrag mellan vissa kreditinstitut och nationella resolutionsmyndigheter och 
nämnden samt andra rättsliga förfaranden som väckts mot nämnden vid tribunalen och 
Europeiska unionens domstol. Dessa omfattades inte av revisionen. Deras eventuella 
inverkan på nämndens årsredovisning för det budgetår som slutade den 
31 december 2020 (i synnerhet när det gäller ansvarsförbindelser, avsättningar och 
skulder) är föremål för en särskild årlig revision, vilket föreskrivs i artikel 92.4 i SRM-
förordningen. 

                                                           
218 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

219 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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3.35.9. Vi riktar uppmärksamhet mot not 8.R i nämndens slutliga årsredovisning 
som beskriver den aktuella covid-19-krisens inverkan på investeringsportföljen. 

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.35.10. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Upplysningar av särskild betydelse  

3.35.11. Vi vill rikta uppmärksamheten mot not 8.L i nämndens slutliga 
räkenskaper som beskriver administrativa överklaganden eller rättsliga förfaranden 
kopplade till förhandsbidrag mellan vissa kreditinstitut och nationella 
resolutionsmyndigheter och nämnden samt andra rättsliga förfaranden som väckts mot 
nämnden vid tribunalen och Europeiska unionens domstol. Dessa omfattades inte av 
revisionen. Deras eventuella inverkan på lagligheten och korrektheten i de intäkter som 
ligger till grund för räkenskaperna är föremål för en särskild årlig revision, vilket föreskrivs 
i artikel 92.4 i SRM-förordningen. 

Övriga upplysningar  

3.35.12. Utan att det påverkar revisionsuttalandena ovan vill vi understryka att 
förhandsbidrag beräknas utifrån information som lämnas av kreditinstitut till nämnden. 
Vår granskning av nämndens intäkter baserades på denna information, men vi 
kontrollerade inte dess tillförlitlighet. SRM-förordningen innehåller inga bestämmelser om 
en omfattande och enhetlig kontrollram som säkerställer att informationen är tillförlitlig. 
Nämnden gör dock konsekvenskontroller och analytiska kontroller av informationen samt 
vissa efterhandskontroller på kreditinstitutsnivå. Nämnden kan inte lämna uppgifter om 
de riskbedömda bidragsberäkningarna för varje kreditinstitut eftersom de hänger 
samman med varandra och innehåller konfidentiell information om andra kreditinstitut. 
Detta påverkar insynen i beräkningarna. 

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

3.35.13. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det 
år som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

3.35.14. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 
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Iakttagelser om internkontroller 

3.35.15. Under 2018 tecknade SRB ett investeringsförvaltningsavtal med en nationell 
centralbank i Eurosystemet för utkontraktering av de operativa delarna av den gemensamma 
resolutionsfondens investeringsprocess. Samma år tecknade nämnden även ett 
förvaringsinstitutsavtal med den nationella centralbanken för skydd av tillgångar, 
likviditetsförvaltning samt avstämnings- och tillsynsuppgifter för de förvaltade tillgångarna. 
Båda avtalen ger nämnden rätt att få tillgång till register och genomföra besök på plats. 
Nämnden har dock inte gjort någon bedömning av om den nationella centralbanken i 
egenskap av tjänsteleverantör har lämpliga och ändamålsenliga organisatoriska och 
administrativa arrangemang för att mildra en potentiell intressekonflikt till följd av att den 
innehar rollen som både investeringsförvaltare och förvaringsinstitut. Underlåtenheten att 
göra en sådan bedömning strider mot kraven avseende utkontraktering i nämndens ram för 
internkontroll220 och i artikel 16 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/451 av den 
16 december 2015221. 

3.35.16. Nämndens riskhanteringsprocess har begränsad kapacitet att genomföra en 
oberoende övervakning av gemensamma resolutionsfondens investeringsportfölj. För det 
första är processen inte automatiserad. För det andra förlitar den sig på rapporter och analyser 
från de nationella centralbankerna och nämndens front office. Om den hade automatiserade 
verktyg och använde oberoende källor skulle den bättre uppfylla kraven i artikel 28.4 i 
nämndens budgetförordning, om effektiva delar av internkontrollen, och princip 7 i nämndens 
ram för internkontroll, om riskbedömning enligt vilken nämnden ska identifiera risker för 
uppnåendet av sina mål i hela organisationen och använda riskanalys som grund för att 
fastställa hur riskerna bör hanteras. SRB håller för närvarande på att utveckla ett it-verktyg222 
som ska förbättra riskhanterarens kapacitet att beräkna ytterligare riskmått och utföra 
uppgifter på ett automatiserat sätt. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.35.17. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 

                                                           
220 Beslut om antagande av Gemensamma resolutionsnämndens ram för internkontroll, 

17.3.2021: principerna 7, 13 och 16.  

221 EGT L 79, 30.3.2016, s. 2. 

222 Gemensamma resolutionsnämndens räkenskapsanalys och databas. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser  

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 Vi konstaterade att sammanställningarna av nämndens möten i plenarsession under 2018 och 2019 
inte hade undertecknats, vilket strider mot artikel 8 i nämndens arbetsordning. Har genomförts 
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Nämndens svar 
3.35.12. De årliga förhandsbidragen till fonden beräknas utifrån information som nämnden får 
av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag. Även om SRM-förordningen inte innehåller 
några bestämmelser om en omfattande och enhetlig kontrollram för att säkerställa att 
informationen är tillförlitlig hanteras denna fråga av den gemensamma resolutionsfonden i 
möjligaste mån. De lämnade uppgifterna kontrolleras mot uppgifterna från instituten året innan 
och mot uppgifterna i ECB:s databas. Vi har infört valideringsregler för datainsamlingsportalen 
och vi hämtar in ytterligare försäkranden från de betydande instituten i form av en rapport om 
överenskomna förfaranden eller ett godkännandeformulär. Avvikelser rapporteras till de 
nationella resolutionsmyndigheterna med begäran om klargörande, och kvaliteten på 
uppgifterna i de föregående perioderna har därmed kunnat förbättras. Vi kan för övrigt inte 
lämna uppgifter om den riskrelaterade delen av beräkningarna av förhandsbidrag per institut 
eftersom de hänger samman med varandra och konfidentiell information om andra institut 
därför skulle röjas. Men genom den gemensamma resolutionsfonden har såväl 
beräkningsmetod som detaljerade kalibreringar lagts fram för de nationella 
resolutionsmyndigheterna och därmed säkerställs insyn och samarbete. Utöver de åtgärder för 
verifiering av förhandsuppgifter som vi redan infört görs efterhandskontroller i form av 
skrivbordsgranskningar för att samla in ytterligare belägg för uppgifternas tillförlitlighet. 

3.35.15. Nämnden erkänner vikten av denna välgrundade tillsyn som innefattar ett eventuellt 
besök på plats. Vi vill betona att tjänsteleverantörens särskilda karaktär begränsar risken för 
intressekonflikt och stöder nämndens beslut om att tilldela samma offentliga organ dessa 
tjänster. Skyddsåtgärderna ingår också i investeringsförvaltnings- och förvaringsinstitutavtalen. 
Dessutom lämnar investeringsförvaltaren och förvaringsinstitutet dagliga rapporter med 
oberoende värderingar och efterlevnadskontroller. Ytterligare en investeringsförvaltare har 
utsetts. Denne kommer att ge nämnden ett externt perspektiv på avstämningsprocessen som 
förvaringsinstitutet genomför. Vidare håller nämnden med om att ett besök på plats i enlighet 
med det undertecknade avtalet skulle vara lämpligt för att bedöma väsentlighetsnivån för den 
kvarstående intressekonflikten. Ett besök på plats kommer att planeras så snart som de sanitära 
förhållandena tillåter detta. Nämnden understryker att ett sådant besök på plats planerades 
redan 2020 men fick skjutas upp på grund av covidpandemin. 
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3.35.16. Den första begränsningen erkänns och håller på att minskas genom framtagande av 
ett it-verktyg (en intern databas och tillhörande automatiserade rapporter, särskilt för 
riskhantering). När det gäller den andra begränsningen vill vi betona att det inom den 
nuvarande strukturen är normal affärspraxis att investeringsförvaltaren och 
förvaringsinstitutet tillhandahåller uppgifter och att detta inte hindrar att en oberoende 
riskbedömning görs, särskilt med tanke på att nämnden också har tillgång till uppgifter från 
Bloomberg och Markit. Riskbedömningen görs av en oberoende riskhanterare på heltid med 
lämpliga backup-arrangemang. Dessutom kommer introduktionen av den andra 
investeringsförvaltaren att ytterligare förbättra de uppgifter som riskhanteraren har tillgång 
till. Vidare håller riskhanterarens funktion på att omstruktureras, vilket kommer att stärka 
riskhanteringens roll vid den gemensamma resolutionsfonden. 
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3.36. Översättningscentrum för 
Europeiska unionens organ (CdT)  

Inledning 

3.36.1. Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT, nedan kallat 
centrumet) ligger i Luxemburg och inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2965/94223. 
Centrumets uppgift är att utföra det översättningsarbete som är nödvändigt för verksamheten 
i Europeiska unionens institutioner och organ. Figur 3.36.1 visar nyckeltal för centrumet224. 

Figur 3.36.1 – Nyckeltal för centrumet 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och centrumets slutliga 
årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från centrumet. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.36.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i centrumets system för 
övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete 
och en analys av uppgifter från centrumets ledning. 

3.36.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

                                                           
223 EUT L 314, 7.12.1994, s. 1. 

224 Ytterligare information om centrumets behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: 
www.cdt.europa.eu. 

49

50

Budget (miljoner euro)*

201

202

Personalstyrka (den 31 december)**

2020
2019

http://www.cdt.europa.eu/
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Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.36.4. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, som består 
av årsredovisningen225 och rapporterna om budgetgenomförandet226 för det 
budgetår som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.36.5. Vi anser att centrumets räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

                                                           
225 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

226 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.36.6. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.36.7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.36.8. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2016 
År 2016 minskade centrumets kontanter och kortfristiga placeringar till 34,2 miljoner euro 
(38,3 miljoner euro vid utgången av 2015) och dess reserver till 31,1 miljoner euro (34 miljoner euro 
vid utgången av 2015). 

Har genomförts 

2017 Centrumets framtida uppdrag och affärsmodell behöver förtydligas. Har genomförts 

2019 Centrumet lämnade inga vederbörliga upplysningar i den slutliga årsredovisningen om effekterna av 
covid-19-åtgärder på centrumets pågående och planerade verksamheter. Har genomförts 

2019 

Centrumet hade undertecknat kontrakt med it-företag om tillhandahållande av it-tjänster. Dessa 
kontrakt var formulerade på ett sätt som skulle kunna innebära att personal från bemanningsföretag 
ställs till centrumets förfogande för att utföra ospecificerade uppgifter, snarare än att tydligt 
definierade it-tjänster eller it-produkter tillhandahålls.  

Ej tillämpligt 



 310 

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) 

 

Centrumets svar 
Centrumet har tagit del av revisionsrättens rapport. 
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Europeiska kommissionens 
genomförandeorgan 
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3.37. Genomförandeorganet för 
utbildning, audiovisuella medier och 
kultur (Eacea) 

Inledning 

3.37.1. Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea, 
nedan kallat genomförandeorganet) ligger i Bryssel och inrättades genom kommissionens 
genomförandebeslut 2013/776/EU om upphävande av beslut 2009/336/EG227. 

3.37.2. Kommissionens nya genomförandebeslut228 (EU) 2021/173 om 
genomförandeorganen ersätter genomförandebeslut 2013/776/EU om inrättande av 
genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur. Det ska tillämpas från 
och med den 1 april 2021 till och med den 31 december 2028. Genomförandeorganets 
tematiska inriktning kommer att ligga kvar på utbildning och kultur och andra projekt som står 
allmänheten nära. Figur 3.37.1 visar nyckeltal för genomförandeorganet229. 

Figur 3.37.1 – Nyckeltal för genomförandeorganet 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och 
genomförandeorganets slutliga årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från 
genomförandeorganet. 

                                                           
227 EUT L 343, 19.12.2013, s. 46. 

228 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/173 av den 12 februari 2021 (EUT L 50, 
15.2.2021, s. 9). 

229 Ytterligare information om genomförandeorganets behörighet och verksamhet finns på 
dess webbplats: www.eacea.europa.eu. 

56
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Budget (miljoner euro)*
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http://www.eacea.europa.eu/
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Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.37.3. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i genomförandeorganets 
system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra 
revisorers arbete och en analys av uppgifter från genomförandeorganets ledning. 

3.37.4. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.37.5. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och 
kultur, som består av årsredovisningen230 och rapporterna om 
budgetgenomförandet231 för det budgetår som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

                                                           
230 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

231 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.37.6. Vi anser att genomförandeorganets räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.37.7. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.37.8. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.37.9. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 I den slutliga årsredovisningen för budgetåret 2019 lämnade genomförandeorganet inga vederbörliga 
upplysningar om effekterna av covid-19-åtgärder på sina verksamheter. Ej tillämpligt 
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Genomförandeorganets svar 
Genomförandeorganet har tagit del av revisionsrättens rapport. 
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3.38. Genomförandeorganet för små 
och medelstora företag (Easme) 

Inledning 

3.38.1. Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme, nedan kallat 
genomförandeorganet) ligger i Bryssel. Genomförandeorganet inrättades för perioden 
1 januari 2014 till 31 december 2024 genom kommissionens genomförandebeslut 
2013/771/EU232. Det har ett nära samarbete med sju av Europeiska kommissionens 
generaldirektorat för att samordna EU:s åtgärder avseende små och medelstora företag inom 
områdena forskning och innovation, konkurrenskraft, miljö och klimatpolitik och havsfrågor 
och fiske. 

3.38.2. Genom kommissionens nya genomförandebeslut233 (EU) 2021/173, som gäller 
från och med den 1 april 2021 till och med den 31 december 2028, inrättas 
Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag 
(Eismea) som efterträder Easme. Eismea får genom sitt ansvarsområde en tydlig inriktning på 
innovation och den inre marknaden. Det kommer att ansvara för att skapa omfattande 
synergier som främjar den europeiska ekonomins återhämtning, genom att all verksamhet 
avseende Europeiska innovationsrådet och programmen för små och medelstora företag 
sammanförs i ett enda genomförandeorgan. Figur 3.38.1 visar nyckeltal för 
genomförandeorganet234. 

                                                           
232 EUT L 341, 18.12.2013, s. 73. 

233 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/173 av den 12 februari 2021 (EUT L 50, 
15.2.2021, s. 9). 

234 Ytterligare information om genomförandeorganets behörighet och verksamhet finns på 
dess webbplats: www.ec.europa.eu/easme/. 

http://www.ec.europa.eu/easme/
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Figur 3.38.1 – Nyckeltal för genomförandeorganet 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och 
genomförandeorganets slutliga årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från 
genomförandeorganet. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.38.3. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i genomförandeorganets 
system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra 
revisorers arbete och en analys av uppgifter från genomförandeorganets ledning. 

3.38.4. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.38.5. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Genomförandeorganet för små och medelstora företag, som 
består av årsredovisningen235 och rapporterna om budgetgenomförandet236 för det 
budgetår som slutade den 31 december 2020, 

                                                           
235 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

236 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 

52
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b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.38.6. Vi anser att genomförandeorganets räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.38.7. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.38.8. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

3.38.9. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 
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Iakttagelser om internkontroller 

3.38.10. År 2018 undertecknade Europeiska kommissionen, som företrädare för över 
60 EU-organ (däribland Easme), ett ramavtal om inköp av programvarulicenser och it-tjänster. 
Entreprenören agerar mellanhand och har rätt att ta ut ett procentuellt påslag på 
leverantörernas priser. Under 2020 betalade genomförandeorganet för en programvarulicens 
och underhåll inom detta ramavtal utan att utföra internkontroller för att säkerställa att 
entreprenören hade använt rätt priser och gjort korrekta påslag. Detta tyder på bristfälliga 
interna förhandskontroller. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.38.11. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits som en 
reaktion på revisionsrättens 

iakttagelser 
(Har genomförts/Pågår/Har inte 

genomförts/Ej tillämpligt) 

2019 

Genomförandeorganet gjorde ett rättsligt åtagande utan att ha något motsvarande budgetåtagande. 
Den betalning som gjordes i enlighet med detta avtal 2019, till ett värde av 10 435 euro, är därför oriktig. 
Detta exempel på bristande efterlevnad registrerades inte i förteckningen över avvikelser och följdes inte 
upp av genomförandeorganet. Ytterligare fyra sådana fall inträffade under liknande omständigheter. 
Beskrivningar av dessa fyra fall hade registrerats i förteckningen över avvikelser. Detta väcker särskilda 
farhågor om risken för oriktigheter i hanteringen av genomförandeorganets åtaganden. 

Pågår 

2019 

Genomförandeorganet anordnade ett rekryteringsförfarande där en av medlemmarna av 
urvalskommittén inte utsågs formellt och inte undertecknade en försäkran om sekretess eller att inga 
intressekonflikter förelåg, trots att detta krävdes enligt tjänsteföreskrifterna. Detta innebar att det fanns 
en risk för genomförandeorganet att eventuella intressekonflikter förblev oupptäckta. 

Pågår 

2019 

Genomförandeorganet hade en stor andel överföringar. Detta tyder på att genomförandeorganet 
försöker rapportera en grad av budgetgenomförande som är så nära 100 % som möjligt. Det kan också 
vara ett tecken på att genomförandeorganet tidigarelägger åtaganden som egentligen rör verksamheter 
för nästkommande år. Den stora andelen överförda budgetanslag från tidigare år som hade förfallit tyder 
också på att budgetbehoven för 2019 hade överskattats. Detta strider mot principen om budgetens 
ettårighet. Genomförandeorganet bör förbättra sin budgetplanering och genomförandecykel ytterligare. 

Har genomförts 
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Genomförandeorganets svar 
3.38.10. Genomförandeorganet instämmer i slutsatsen. Entreprenörens kostnadsberäkning 
innehöll ingen uppdelning mellan den oberoende programvaruförsäljarens ursprungliga 
prissättning och entreprenörens påslag. Någon förhandskontroll av att rätt priser tagits ut och 
påslagen varit korrekta dokumenterades inte. För att åtgärda denna brist kommer 
genomförandeorganet att införa följande punkt i förfarandet för utfärdande av 
beställningssedeln: Kontrollera att rätt pris tas ut för produkten (den oberoende 
programvaruförsäljarens ursprungliga prissättning och påslaget). 
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3.39. Genomförandeorganet för 
Europeiska forskningsrådet (Ercea) 

Inledning 

3.39.1. Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea, nedan kallat 
genomförandeorganet) ligger i Bryssel och inrättades genom kommissionens beslut 
2008/37/EG237. Genomförandeorganet inrättades för en period som började den 
1 januari 2008 och slutade den 31 december 2017 för att förvalta det särskilda programmet 
”Idéer” inom sjunde ramprogrammet för forskning. Genom rådets beslut 2013/743/EU238 
förlängdes genomförandeorganets mandat. 

3.39.2. Kommissionens nya genomförandebeslut239 (EU) 2021/173 om 
genomförandeorganen ersätter genomförandebeslut 2013/779/EU om inrättande av 
genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet. Det ska tillämpas från och med den 
1 april 2021 till och med den 31 december 2028. Genomförandeorganets tematiska inriktning 
kommer att ligga kvar på genomförandet av Europeiska forskningsrådets åtgärder inom ramen 
för Horisont Europa. Figur 3.39.1 visar nyckeltal för genomförandeorganet240. 

Figur 3.39.1 – Nyckeltal för genomförandeorganet 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret.  

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter.  

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och 
genomförandeorganets slutliga årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från 
genomförandeorganet. 

                                                           
237 EUT L 9, 12.1.2008, s. 15. 

238 EUT L 347, 20.12.2013, s. 965. 

239 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/173 av den 12 februari 2021 (EUT L 50, 
15.2.2021, s. 9). 

240 Ytterligare information om genomförandeorganets behörighet och verksamhet finns på 
dess webbplats: www.ercea.europa.eu. 
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http://www.ercea.europa.eu/
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Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.39.3. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i genomförandeorganets 
system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra 
revisorers arbete och en analys av uppgifter från genomförandeorganets ledning. 

3.39.4. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.39.5. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet, som 
består av årsredovisningen241 och rapporterna om budgetgenomförandet242 för det 
budgetår som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.39.6. Vi anser att genomförandeorganets räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 

                                                           
241 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

242 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.39.7. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.39.8. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

3.39.9. Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

Iakttagelser om transaktionernas laglighet och korrekthet 

3.39.10. I juli 2019 inledde genomförandeorganet ett upphandlingsförfarande för 
tillhandahållande av audiovisuella tjänster. Utvärderingskommittén bedömde inte 
kvalitetskriteriet för ett granskat förfarande ordentligt, eftersom kravet på lokalisering i tre 
länder inte uppfylldes av den vinnande anbudsgivaren och anbudet inte borde ha klarat 
minimikvalitetsnivån. Principen om att alla anbud ska behandlas lika respekterades inte och 
förfarandet är därför oriktigt. De tillhörande betalningar på 36 400 euro som gjordes under 
2020 är också oriktiga. 

Efter en begäran om förtydligande från en entreprenör gjorde genomförandeorganet en ny 
bedömning av anbuden, hävde ramavtalet med den vinnande anbudsgivaren och rangordnade 
anbuden på nytt. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.39.11. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2018 

Genomförandeorganet använder avtal med it-företag för konsulter som tillhandahåller it-tjänster 
som utförs i genomförandeorganets lokaler och baseras på tids- och materialåtgång. I enlighet med 
den belgiska lagstiftningens specifika och allmänna kriterier för genomförandet av sådana kontrakt 
ska genomförandeorganet inte fastställa vilka uppgifter som tjänsteleverantörens anställda ska 
utföra. Vi konstaterade att instruktionerna till it-konsulterna skulle kunna leda till tveksamheter om 
vem som fastställer vilka uppgifter som tjänsteleverantörens anställda ska tilldelas. 
Genomförandeorganet bör se till att alla EU-rättsliga och nationella lagstiftningsbestämmelser 
respekteras när it-konsulter används. 

Har genomförts 

2018 

Förutom de it-konsulter som beskrivs ovan använde genomförandeorganet under 2018 också 36 
tillfälliga arbetstagare enligt ramavtal med ett bemanningsföretag. I de tillhörande 
beställningssedlarna anges dock inte skälet till att tillfälliga arbetstagare används, vilket krävs enligt 
Belgiens arbetslagstiftning. Beroende på skälet måste olika krav på godkännande och rapportering 
uppfyllas. Genomförandeorganet bör använda beställningssedlar som innehåller all information som 
lagen kräver. 

Har genomförts 
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Genomförandeorganets svar 
3.39.10. Ercea håller med om att förfarandet var oriktigt eftersom det inte stämde överens 
med artiklarna 167.3 och 170.1 i budgetförordningen då tilldelningskriteriet inte tillämpades 
korrekt. Efter att felet upptäckts iakttog dock Ercea all vederbörlig omsorg för att återupprätta 
principen om likabehandling. Betalningarna skedde i enlighet med de rättsliga åtagandena och 
Ercea har beslutat att fortsätta genomföra de specifika avtalen för att undvika att riskera att 
EFR:s kommunikationsstrategi inte genomförs i tid.  
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3.40. Genomförandeorganet för 
innovation och nätverk (Inea) 

Inledning 

3.40.1. Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea, nedan kallat 
genomförandeorganet) ligger i Bryssel och inrättades genom kommissionens beslut 
2013/801/EU243 för att ersätta och efterträda genomförandeorganet för det transeuropeiska 
transportnätet. Genomförandeorganet inrättades för en period som började den 
1 januari 2014 och som slutar den 31 december 2024 och ska ansvara för förvaltningen av EU-
åtgärder inom området för Fonden för ett sammanlänkat Europa, finansieringsprogrammet för 
forskning och innovation Horisont 2020, det transeuropeiska transportnätet och Marco Polo-
programmet.  

3.40.2. Genom kommissionens nya genomförandebeslut244 (EU) 2021/173, som gäller 
från och med den 1 april 2021 till och med den 31 december 2028, inrättas Europeiska 
genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (Cinea) som efterträder Inea. Cinea 
får genom sitt ansvarsområde en tydlig klimat- och miljöprofil. Det kommer att ansvara för 
Lifeprogrammet, innovationsfonden, infrastrukturverksamhet inom ramen för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa – Transport och Fonden för ett sammanlänkat Europa – Energi, kluster 5 
inom Horisont Europa (som gäller klimat, energi och mobilitet), lånefaciliteten för den 
offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning samt Europeiska havs-, fiskeri- 
och vattenbruksfonden. Figur 3.40.1 visar nyckeltal för genomförandeorganet245. 

                                                           
243 EUT L 352, 24.12.2013, s. 65. 

244 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/173 av den 12 februari 2021 (EUT L 50, 
15.2.2021, s. 9). 

245 Ytterligare information om genomförandeorganets behörighet och verksamhet finns på 
dess webbplats: www.ec.europa.eu/inea. 

http://www.ec.europa.eu/inea
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Figur 3.40.1 – Nyckeltal för genomförandeorganet 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och 
genomförandeorganets slutliga årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från 
genomförandeorganet. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.40.3. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i genomförandeorganets 
system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra 
revisorers arbete och en analys av uppgifter från genomförandeorganets ledning. 

3.40.4. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.40.5. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Genomförandeorganet för innovation och nätverk, som består av 
årsredovisningen246 och rapporterna om budgetgenomförandet247 för det budgetår 
som slutade den 31 december 2020, 

                                                           
246 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

247 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.40.6. Vi anser att genomförandeorganets räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.40.7. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.40.8. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 
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Genomförandeorganets svar 
Genomförandeorganet har tagit del av revisionsrättens rapport. 
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3.41. Genomförandeorganet för 
forskning (REA) 

Inledning 

3.41.1. Genomförandeorganet för forskning (REA, nedan kallat genomförandeorganet) 
ligger i Bryssel och inrättades genom kommissionens beslut 2008/46/EG248. 
Genomförandeorganet inrättades för en begränsad period som började den 1 januari 2008 och 
slutade den 31 december 2017 för att förvalta specifika unionsåtgärder på forskningsområdet. 
Den 15 juni 2009 beviljade Europeiska kommissionen genomförandeorganet officiellt 
självständighet när det gäller administration och verksamhet. Den 13 december 2013 
förlängde Europeiska kommissionen genom sitt genomförandebeslut 2013/778/EU249 
genomförandeorganets livstid till 2024 och delegerade även delar av Horisont 2020, det nya 
ramprogrammet för forskning och innovation, till genomförandeorganet. 

3.41.2. Kommissionens nya genomförandebeslut250 (EU) 2021/173 om 
genomförandeorganen ersätter genomförandebeslut 2013/778/EU om inrättande av 
genomförandeorganet för forskning. Det ska tillämpas från och med den 1 april 2021 till och 
med den 31 december 2028. Genomförandeorganets tematiska inriktning kommer att ligga 
kvar på forskningsverksamhet, med tillägg av programmet för säljfrämjande åtgärder inom 
jordbruket. Figur 3.41.1 visar nyckeltal för genomförandeorganet251. 

                                                           
248 EGT L 11, 15.1.2008, s. 9. 

249 EUT L 346, 20.12.2013, s. 54. 

250 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/173 av den 12 februari 2021 (EUT L 50, 
15.2.2021, s. 9). 

251 Ytterligare information om genomförandeorganets behörighet och verksamhet finns på 
dess webbplats: www.ec.europa.eu/rea. 

http://www.ec.europa.eu/rea/
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Figur 3.41.1 – Nyckeltal för genomförandeorganet 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och 
genomförandeorganets slutliga årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från 
genomförandeorganet. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.41.3. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i genomförandeorganets 
system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra 
revisorers arbete och en analys av uppgifter från genomförandeorganets ledning. 

3.41.4. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.41.5. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Genomförandeorganet för forskning, som består av 
årsredovisningen252 och rapporterna om budgetgenomförandet253 för det budgetår 
som slutade den 31 december 2020, 

                                                           
252 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

253 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

3.41.6. Vi anser att genomförandeorganets räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.41.7. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.41.8. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.41.9. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser  

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2017 E-upphandling: i slutet av 2017 hade genomförandeorganet infört e-fakturering för vissa förfaranden, 
men det hade ännu inte haft tillfälle att införa e-upphandling och e-inlämning. Pågår 
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Genomförandeorganets svar 
Genomförandeorganet har tagit del av revisionsrättens rapport. 
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3.42. Genomförandeorganet för 
konsument-, hälso-, jordbruks- och 
livsmedelsfrågor (Chafea) 

Inledning 

3.42.1. Från det att det inrättandes den 1 januari 2005 till det att det avvecklades den 
31 mars 2021 hade genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och 
livsmedelsfrågor (Chafea, nedan kallat genomförandeorganet) sitt säte i Luxemburg. I enlighet 
med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/173254 om genomförandeorganen har 
dess uppgifter sedan den 1 april 2021 tagits över av genomförandeorgan baserade i Bryssel 
och av det nyligen inrättade Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala 
frågor (Hadea). Figur 3.42.1 visar nyckeltal för genomförandeorganet255. 

Figur 3.42.1 – Nyckeltal för genomförandeorganet 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga tillgängliga betalningsbemyndiganden under budgetåret. 

** I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt 
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter. 

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019 och 
genomförandeorganets slutliga årsredovisning för budgetåret 2020; uppgifter om personalstyrkan från 
genomförandeorganet. 

                                                           
254 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/173 av den 12 februari 2021 (EUT L 50, 

15.2.2021, s. 9). 

255 Ytterligare information om genomförandeorganets behörighet och verksamhet finns på 
dess webbplats: http://ec.europa.eu/chafea/. 
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Information till stöd för revisionsförklaringen 

3.42.2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 
granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i genomförandeorganets 
system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra 
revisorers arbete och en analys av uppgifter från genomförandeorganets ledning. 

3.42.3. Grunden för uttalandena, ledningens och styrelsens ansvar samt revisorns ansvar 
för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna beskrivs närmare i 
avsnitt 3.1 i denna rapport. Underskriften på sidan 343 utgör en integrerad del av uttalandet. 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
3.42.4. Vi har granskat 

a) räkenskaperna för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och 
livsmedelsfrågor, som består av årsredovisningen256 och rapporterna om 
budgetgenomförandet257 för det budgetår som slutade den 31 december 2020, 

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna, 

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

Räkenskapernas tillförlitlighet 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

                                                           
256 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de 
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

257 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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3.42.5. Vi anser att genomförandeorganets räkenskaper för det år som slutade den 
31 december 2020 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella 
ställning per den 31 december 2020, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 
dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för 
den offentliga sektorn. 

Övriga upplysningar 

3.42.6. Genomförandeorganet har nu avvecklats och dess uppgifter har 
omfördelats till andra organ. Men eftersom dessa organ är andra konsoliderade EU-
enheter påverkar inte omfördelningen värdet på tillgångar och skulder i årsredovisningen 
för 2020. 

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

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

3.42.7. Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

3.42.8. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2020 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

3.42.9. En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på 
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan. 
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Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

År Revisionsrättens iakttagelser 

Åtgärder som vidtagits 
som en reaktion på 

revisionsrättens 
iakttagelser 

(Har 
genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/Ej tillämpligt) 

2017 Genomförandeorganet offentliggör meddelanden om tillfälliga tjänster på sin egen webbplats och i 
sociala medier, men inte på Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) webbplats. Ej tillämpligt258 

2019 

Enligt ett meddelande till kommissionen C(2020)2880/1 av den 29 april 2020 om delegering av 
genomförandeuppgifter till genomförandeorgan för programperioden 2021–2027 kommer 
genomförandeorganets uppgifter att överföras till andra konsoliderade genomförandeorgan. Vid 
tidpunkten för revisionen 2019 gick det inte att uppskatta ansvarsförbindelserna till följd av denna 
överföring på ett tillförlitligt sätt. 

Pågår 

2019 
Andelen budgetanslag som fördes över från 2018 till 2019 och förföll var hög (20 %), vilket visar att 
det gjordes omotiverade åtaganden under det föregående året. Genomförandeorganet bör endast 
föra över budgetanslag när det är motiverat. 

Ej tillämpligt 

                                                           
258 Genomförandeorganet upphörde den 1 april 2021. 
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Genomförandeorganets svar 
Genomförandeorganet har tagit del av revisionsrättens rapport. 
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