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Resumé 
01 Den Europæiske Revisionsret er den eksterne revisor af EU's finanser. I denne 
egenskab fungerer vi som den uafhængige beskytter af EU-borgernes finansielle 
interesser, navnlig ved at bidrage til at forbedre EU's økonomiske forvaltning1.  

02 Dette dokument giver et sammendrag af resultaterne af den revision vedrørende 
regnskabsåret 2017, som vi har foretaget af EU's 41 agenturer og andre organer (under 
ét betegnet "agenturerne"), som vi har mandat til at revidere. Et samlet overblik over 
de agenturer, EU har oprettet, og de detaljerede resultater af vores årlige revision af 
agenturerne kan findes i vores nye årsberetning om EU's agenturer for regnskabsåret 
20172.  

03 Vores revision af agenturerne vedrørende det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2017, bekræftede samlet set de positive resultater fra de foregående år. 
I vores revisionserklæringer vedrørende de enkelte agenturer har vi: 

o for samtlige agenturer afgivet erklæringer uden forbehold (blanke erklæringer) 
om regnskabernes rigtighed 

o for samtlige agenturer afgivet erklæringer uden forbehold (blanke erklæringer) 
om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund 
for regnskaberne 

o for samtlige agenturer undtagen EASO afgivet erklæringer uden forbehold (blanke 
erklæringer) om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger 
til grund for regnskaberne - for EASO har vi afgivet en afkræftende erklæring.  

04 Ikke desto mindre er der stadig muligheder for forbedring, som det fremgår af 
punkterne med supplerende oplysninger og punkterne om andre forhold og af de 
bemærkninger, der ikke rejser tvivl om erklæringerne. 

                                                      
1 Flere oplysninger om vores arbejde kan findes i vores aktivitetsrapporter, vores årsberetninger om 

gennemførelsen af EU-budgettet, vores særberetninger, vores horisontale analyser og vores 
udtalelser om ny eller ajourført EU-lovgivning eller om andre afgørelser med betydning for den 
økonomiske forvaltning (www.eca.europa.eu). 

2 Denne årsberetning om de europæiske agenturer erstatter de tidligere særlige årsberetninger om 
agenturerne. 
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Hvad vi reviderede 
05 EU-agenturerne er særskilte juridiske enheder, der er oprettet ved en afledt 
retsakt med henblik på at udføre tekniske, videnskabelige eller forvaltningsmæssige 
opgaver, som hjælper EU-institutionerne med at udarbejde og gennemføre politikker. 
De er meget synlige i medlemsstaterne og har stor indflydelse på politikudformning og 
beslutningstagning samt på gennemførelsen af programmer på områder, der har 
afgørende betydning for EU-borgernes hverdag, f.eks. sundhed, sikkerhed, frihed og 
retfærdighed. Når vi henviser til specifikke agenturer i dette sammendrag, bruger vi 
forkortelserne fra den liste over akronymer, som findes sidst i dokumentet. 

06 På grundlag af deres struktur og opgaver kan der skelnes mellem tre typer EU-
agenturer: decentrale agenturer, Kommissionens forvaltningsorganer og andre 
organer. De enkelte typers vigtigste karakteristika er beskrevet nedenfor. Antallet af 
agenturer er steget i årenes løb, og der var 41 i 2017, jf. figur 1. 

Figur 1 - Stigningen i antallet af agenturer 

 

* Nogle af agenturerne fungerede tidligere som mellemstatslige organisationer med en anden status. 

Kilde: Revisionsretten. 
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07 Kommissionens forvaltningsorganer er placeret ved Kommissionens hjemsteder i 
Bruxelles og Luxembourg. De decentrale agenturer og de andre organer er placeret i 
23 forskellige EU-medlemsstater som angivet i listen over akronymer og i figur 2. 

Figur 2 - Agenturernes placering i medlemsstaterne 

 

* Efter Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade EU blev det på samlingen i Rådet for 
Almindelige Anliggender (artikel 50) den 20. november 2017 vedtaget at flytte EMA og EBA til 
henholdsvis Amsterdam og Paris i 2019. 

Kilde: Revisionsretten. 

De decentrale agenturer adresserer specifikke politikbehov 
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3 Cedefop, Eurofound, EEA, ETF, EMA, EMCDDA, CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA, FRA, EASA, EFSA, EMSA, 
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en ubestemt periode ved forordninger vedtaget af Rådet eller af Europa-Parlamentet 
og Rådet. 

Kommissionens forvaltningsorganer gennemfører EU-
programmer 

09 Kommissionens seks forvaltningsorganer4 er ansvarlige for forvaltningsopgaver 
og operationelle opgaver i forbindelse med et eller flere EU-programmer og er 
oprettet for en tidsbestemt periode.  

De andre organer har specifikke mandater 

10 De tre andre organer er EIT, Euratom og SRB. EIT i Budapest er et uafhængigt, 
decentralt EU-organ, der samler videnskabelige og erhvervsmæssige ressourcer samt 
uddannelsesressourcer med det formål at styrke Unionens innovationskapacitet 
gennem tilskudsfinansiering. Det er oprettet for en ubestemt periode. Euratom i 
Luxembourg er oprettet for en ubestemt periode for at bidrage til at opfylde målene i 
traktaten om Det Europæiske Atomenergifællesskab. SRB i Bruxelles er den fælles 
afviklingsmekanismes centrale myndighed i den europæiske bankunion. Dens opgave 
er at sikre, at nødlidende banker afvikles velordnet og med mindst mulig indvirkning på 
realøkonomien og de offentlige finanser i og uden for EU's medlemsstater.  

Agenturerne finansieres fra forskellige kilder og under 
forskellige FFR-udgiftsområder 

11 Det samlede 2017-budget for alle agenturerne (undtagen SRB) beløb sig til 
3,5 milliarder euro (2016: 3,4 milliarder euro), hvilket svarer til ca. 2,7 % af EU's 
almindelige budget for 2017 (2016: 2,4 %), jf. figur 3. SRB's budget for 2017 var på 
6,6 milliarder euro (2016: 11,8 milliarder euro). Det består af bidrag fra 
kreditinstitutter til Den Fælles Afviklingsfond. 

12 Budgetterne for de decentrale agenturer og de andre organer dækker deres 
personale-, administrations- og aktionsudgifter, mens forvaltningsorganerne 
gennemfører programmer finansieret af Kommissionens budget, og deres egne 
budgetter (i alt ca. 241 millioner euro) kun dækker deres personale- og 
administrationsudgifter. De aktionsudgifter, som de seks forvaltningsorganer 

                                                      
4 INEA, REA, EACEA, ERCEA, CHAFEA, EASME. 
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gennemførte på vegne af Kommissionen i 2017, beløb sig til ca. 6,8 milliarder euro, 
dvs. over dobbelt så meget som det samlede budget for alle de andre agenturer 
tilsammen, undtagen SRB. 

Figur 3 - Agenturernes finansieringskilder i 2017 

 

Kilde: EU's almindelige budget for 2017 og agenturernes budgetter for 2017, kompileret af 
Revisionsretten. 

13 De fleste agenturer, herunder alle forvaltningsorganerne, finansieres næsten 
udelukkende af EU's almindelige budget. De resterende finansieres helt eller delvis af 
gebyrer og afgifter og af direkte bidrag fra deltagende lande. I alt kom der 
2,5 milliarder euro i finansiering fra EU's almindelige budget, mens der kom ca. 1 
milliard euro i form af gebyrer og afgifter samt direkte bidrag fra deltagende lande. 
Figur 4 viser en oversigt over agenturerne og størrelsen af de bidrag, de fik fra EU-
budgettet.  

126,8 mia. euro
EU's almindelige budget

Den andel a f 
Kommissionens budget, 

der gennemføres af 
forva l tningsorganerne

EU-budgettets bidrag til 
finansieringen af agenturerne, 

herunder 
forva l tningsorganernes 

personale- og 
administrationsomkostninger

6,8 mia. 
euro

6,6 mia. 
euro

2,5 mia. 
euro

Gebyrer og andre 
bidrag

SRB's  samlede 
budget

1,0 mia. 
euro



11 

 

Figur 4 - Agenturerne opstillet efter størrelsen af EU-budgettets bidrag 

 

Kilde: Agenturerne, kompileret af Revisionsretten. 
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14 De 2,5 milliarder euro i bidrag fra EU's almindelige budget afholdes under 
forskellige FFR-udgiftsområder5, jf. figur 5. De agenturer, der fik de største 
budgetforhøjelser i 2017, var GSA og EIT, som finansieres under FFR-udgiftsområde 1a 
(Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse), samt Frontex, EMA og EASO, som 
finansieres under FFR-udgiftsområde 3 (Sikkerhed og medborgerskab). 

Figur 5 - Agenturfinansiering fordelt på FFR-udgiftsområderne i EU's 
almindelige budget 

 

Tabellen omfatter ikke SRB, CdT, EUIPO og CPVO. 

Kilde: EU's flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 og agenturernes budgetter for 2017, 
kompileret af Revisionsretten. 

                                                      
5 EU's flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020. 
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15 Ved udgangen af 2017 havde agenturerne ca. 11 000 ansatte6 (2016: 10 300), 
omkring en sjettedel af det samlede personale i EU's institutioner og agenturer. En 
oversigt over agenturernes medarbejderantal vises i figur 6. 

                                                      
6 Tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte samt udstationerede nationale eksperter. 
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Figur 6 - Antal ansatte pr. agentur ved udgangen af 2017 

 

Kilde: Agenturerne, kompileret af Revisionsretten. 

Antal ansatte

I 2017
havde agenturerne 

17 %
af det samlede personale 

i EU's institutioner og agenturer

Decentrale agenturer

Forvaltningsorganer

Andre organer

EUIPO
Europol

EASA
EMA
REA

ECHA
Frontex
ERCEA

EFSA
EACEA
EASME

ECDC
SRB

EMSA
INEA

Eurojust
ESMA
EASO

CdT
EEA
EBA
GSA
ERA

eu-LISA
EIOPA

ETF
Cedefop

EMCDDA
FRA

Eurofound
ACER
EFCA

ENISA
EU-OSHA
CHAFEA

EIT
Cepol
CPVO
EIGE

BEREC
Euratom



15 

 

Hvad vi konstaterede 

"Blanke" erklæringer om regnskabernes rigtighed for samtlige 
agenturer 

16 Vi afgav revisionserklæringer uden forbehold ("blanke" erklæringer) om 
regnskaberne for alle 41 agenturer. Det er vores opfattelse, at disse regnskaber i alt 
væsentligt giver et retvisende billede af agenturernes finansielle stilling pr. 
31. december 2017 og af resultaterne af deres transaktioner og pengestrømme i det 
afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med de gældende finansielle 
bestemmelser og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt7.  

Punkterne med supplerende oplysninger har afgørende 
betydning for forståelsen af regnskaberne 

17 Med hensyn til EASO gjorde vi opmærksom på, at den kritiske situation 
vedrørende de menneskelige ressourcer er blevet meget værre. EASO har ikke 
administrativ kapacitet til at besætte det høje antal ledige stillinger. Situationen 
vedrørende de menneskelige ressourcer udgør samlet set en betydelig trussel mod 
EASO's evne til at fortsætte sine operationer i det nuværende omfang. 

18 Med hensyn til SRB gjorde vi opmærksom på, at bidragene til Den Fælles 
Afviklingsfond beregnes på grundlag af oplysninger, som kreditinstitutterne sender SRB 
via de respektive nationale afviklingsmyndigheder. Forordningen om den fælles 
afviklingsmekanisme fastlægger imidlertid ikke en samlet og konsekvent kontrolramme 
til sikring af oplysningernes pålidelighed. Vi bemærkede endvidere, at den metode til 
beregning af bidrag, som er fastsat i den retlige ramme, er meget kompleks, hvilket 
indebærer en risiko med hensyn til nøjagtigheden. Af fortrolighedshensyn kan SRB ikke 
frigive de data fra kreditinstitutionerne, der anvendes til at beregne bidragene til 
fonden, hvilket reducerer gennemsigtigheden. 

19 Med hensyn til ECHA fremhævede vi, at agenturet er delvis selvfinansierende og 
modtager gebyr fra alle selskaber, der anmoder om registrering af kemikalier i henhold 

                                                      
7 Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige 

sektor. 
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til REACH-forordningen8. Agenturet beregner og fakturerer gebyrer på grundlag af 
oplysninger, som selskaberne afgiver i forbindelse med deres ansøgninger. Agenturet 
konstaterede ved efterfølgende kontrol, at der var behov for betydelige 
gebyrkorrektioner, men ved udgangen af 2017 var korrektionernes samlede omfang 
ikke kendt. 

20 Med hensyn til GSA bemærkede vi, at resultatet af det offentlige udbud 
vedrørende en af agenturets største kontrakter (en rammekontrakt på 
1,5 milliarder euro) er blevet anfægtet af en tilbudsgiver.  

21 Med hensyn til de to agenturer i London, EMA og EBA, gjorde vi opmærksom på, 
at de forlader Det Forenede Kongerige i 2019, og at deres regnskaber og de tilhørende 
bemærkninger blev udarbejdet på basis af de oplysninger, som var tilgængelige, da 
regnskaberne blev underskrevet. Vi henviste også til konsekvenserne af de aktuelle 
lejeaftaler i London og de mulige indtægtsfald som følge af Det Forenede Kongeriges 
udtræden af EU. 

22 Med hensyn til CHAFEA rapporterede vi om væsentlige svagheder i 
regnskabsmiljøet. 

"Blanke" erklæringer om lovligheden og den formelle rigtighed 
af de indtægter, der ligger til grund for agenturernes 
regnskaber 

23 For alle agenturerne afgav vi revisionserklæringer uden forbehold ("blanke" 
erklæringer) om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til 
grund for årsregnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 
2017. Det er vores opfattelse, at indtægterne i alt væsentligt er lovlige og formelt 
rigtige. 

                                                      
8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 

godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1). 
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 "Blanke" erklæringer om lovligheden og den formelle rigtighed 
af de betalinger, der ligger til grund for agenturernes 
regnskaber, undtagen vedrørende EASO 

24 For 40 agenturer afgav vi revisionserklæringer uden forbehold ("blanke" 
erklæringer) om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til 
grund for årsregnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 
2017. Det er vores opfattelse, at betalingerne i alt væsentligt er lovlige og formelt 
rigtige. 

25 For EASO afgav vi en afkræftende erklæring vedrørende betalingerne, fordi vi 
konstaterede væsentlige og systematiske overtrædelser af EASO's finansforordning og 
andre gældende regler og bestemmelser, hovedsagelig i forbindelse med udbud og 
ansættelsesprocesser, som havde ført til betalinger. Overtrædelsernes systematiske 
karakter viser, at systemet for intern kontrol er utilstrækkeligt. Den kombinerede fejl i 
de regelstridige betalinger beløber sig til mindst 7,7 millioner euro eller 10,3 % af 
EASO's samlede betalinger i 2017. 

Punkterne om andre forhold adresserer spørgsmål af særlig 
betydning 

26 Med hensyn til EIT bemærkede vi, at de oprindelige godtgørelsessatser for 
videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er) var blevet forhøjet tæt på 
støtteberettigelsesperiodens udløb, hvilket strider mod hensigten om at tilskynde 
VIF'erne til at blive mindre afhængige af EIT-finansiering. Endvidere var der med 
tilbagevirkende kraft tilføjet nye aktiviteter til to VIF'ers årlige forretningsplaner. For 
den ene VIF var der tale om en væsentlig ændring af den oprindelige tilskudsafgørelse. 
Væsentlige ændringer kan få betydning for ligebehandlingen af VIF'erne og er ikke i 
overensstemmelse med finansforordningen. 

27 Med hensyn til Frontex har vi siden 2014 konsekvent rapporteret, at 
dokumentationen for de udgifter, samarbejdslandene anmelder, ofte er utilstrækkelig. 
Dette blev også bekræftet af resultaterne af dette års revision. 

28 Med hensyn til EBA, EIOPA og ESMA gjorde vi opmærksom på, at deres budgetter 
finansieres dels med EU-midler og dels med direkte bidrag fra EU-medlemsstaternes 
tilsynsmyndigheder og/eller enheder, som der føres tilsyn med. Det er muligt, at 
myndighedernes indtægter vil falde i fremtiden som følge af Det Forenede Kongeriges 
beslutning om at forlade EU. 
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29 Med hensyn til GSA rapporterede vi, at agenturet driver både Galileos 
sikkerhedsovervågningscenter (GSMC) og Galileojordstationer, som ligger på Det 
Forenede Kongeriges territorium og måske skal flyttes. 

30 Med hensyn til CdT henviste vi til, at flere agenturer i stadig højere grad anvender 
interne og andre alternative oversættelsesløsninger, hvilket betyder, at CdT's kapacitet 
ikke udnyttes maksimalt. Endvidere er der overlapninger på EU-plan med hensyn til 
udvikling og drift af oversættelsessystemer. 

31 I december 2016 anmodede BEREC-kontoret CdT om at oversætte fire 
indkaldelser af interessetilkendegivelser med henblik på oprettelse af reservelister, 
selv om alle de stillinger, som budgetmyndighederne havde givet tilladelse til i 
stillingsfortegnelsen, var besat. Efter vores opfattelse var der ingen begrundelse for at 
anmode om disse oversættelser i december 2016. Den tilhørende betaling, der blev 
foretaget i marts 2017, udgjorde 2,5 % af BEREC-kontorets budget for 2017. 

Figur 7 - De årlige revisionserklæringer om agenturernes regnskaber og 
transaktioner - 2014-2017 

 

Kilde: Revisionsretten. 
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Vores bemærkninger indeholder forslag til yderligere 
forbedringer  

32 Vi fremsatte i alt 145 bemærkninger vedrørende 37 agenturer for at fremhæve 
forhold af betydning og påpege muligheder for forbedring. Disse bemærkninger er 
sammenfattet i det følgende. De fleste af dem omhandler forsvarlig økonomisk 
forvaltning. 

Fremskridt i retning af et mere harmoniseret IT-landskab 

33 Agenturerne udfører en bred vifte af operationelle aktiviteter, som kræver 
passende og undertiden skræddersyede IT-løsninger. Vi rapporterede i resuméet af 
resultaterne af vores 2016-revision af agenturerne, at der var gjort meget store 
fremskridt med hensyn til at anvende de samme budgetforvaltnings- og 
regnskabssystemer, men at der på andre centrale områder stadig blev anvendt mange 
forskellige IT-løsninger.  

34 I 2017 blev der gjort store fremskridt vedrørende IT-værktøjer til 
personaleforvaltning, idet 20 agenturer indgik aftaler med Kommissionen om at bruge 
dens værktøj SYSPER II, som vil sikre et mere ensartet IT-landskab på dette område. 
Planen er, at hovedparten af agenturerne skal bruge Kommissionens værktøj fra 
1. januar 2019. 

Figur 8 - Agenturernes indførelse af det fælles HR-værktøj SYSPER II 

 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra agenturerne. 

35 Indførelsen af e-indkøb i agenturerne er i gang. Alle agenturerne offentliggør 
deres udbud elektronisk via TED (Tenders Electronic Daily), som er EU's tidende for 
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fakturering i 2010 (e-invoicing), til elektronisk offentliggørelse af dokumenter 
vedrørende udbudsbekendtgørelser i EU-Tidende i 2011 (e-tendering) og til elektronisk 
afgivelse af bud i 2015 (e-submission). Ved udgangen af 2017 havde de fleste 
agenturer indført e-invoicing og e-tendering i forbindelse med nogle udbud, men ikke 
e-submission. 

Figur 9 - Agenturernes indførelse af værktøjer til e-indkøb 

 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra agenturerne. 

Forbedringer med hensyn til IT-konsulenttjenester og projektforvaltning 
i EMA og eu-LISA 

36 Vi foretog i forbindelse med sidste års revision en analyse af EMA's forvaltning af 
konsulenttjenester. I løbet af 2017 gennemførte agenturet adskillige foranstaltninger 
med henblik på at forbedre situationen. Det vil imidlertid tage tid at reducere 
agenturets kritiske afhængighed af konsulentfirmaer, og virkningen af de trufne 
foranstaltninger vil først kunne ses med årene. 

37 På grund af sine operationers karakter anvender eu-LISA hovedsagelig 
konsulenttjenester i forbindelse med IT-projekter. For så vidt angår udvikling og 
gennemførelse af IT-projekter anvender agenturet en model til outsourcing, hvor 90 % 
af det relaterede arbejde gennemføres af tre kontrahenter. IT-projekterne ejes og 
kontrolleres ganske vist af agenturet, men en model, hvor evolutions- og 
udviklingsaktiviteter i forbindelse med følsomme IT-systemer outsources i så stort 
omfang, skaber betydelige risici for, at agenturet bliver for afhængigt af sine 
kontrahenter. 
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Systematiske overtrædelser af ansættelses- og udbudsregler i EASO 

38 Med hensyn til EASO fremhævede vi nogle store iboende risici, der knyttede sig til 
dets aktiviteters karakter, og en række udfordringer, der skyldtes migrationskrisen. 
Disse risici blev ikke imødegået af en solid forvaltningsstruktur og effektive interne 
kontroller, og det førte til mange væsentlige overtrædelser af den retlige ramme, 
navnlig i forbindelse med ansættelses- og udbudsprocesser. De konstaterede 
overtrædelser vedrørte principperne om konkurrence, gennemsigtighed, 
ligebehandling og ikkediskrimination. 

Der er fortsat mangler i forvaltningen af udbud 

39 Formålet med offentlige udbud er at sikre konkurrence mellem økonomiske 
aktører og gøre det økonomisk mest fordelagtige køb på en gennemsigtig, objektiv og 
konsistent måde på grundlag af den gældende retlige ramme. I 14 agenturer (BEREC-
kontoret, Cepol, CHAFEA, eu-LISA, ECHA, EBA, EEA, EFSA, EIGE, EUIPO, ERA, EASA, 
FRA og SRB) konstaterede vi svagheder med hensyn til udbud, hovedsagelig 
vedrørende tjenesteydelser, som skabte risiko for, at der ikke blev opnået valuta for 
pengene. 

De fleste agenturer analyserede konsekvenserne af Brexit 

40 Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 Det Europæiske Råd sin 
beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union (Brexit). Til forskel fra de fleste 
andre agenturer foretog fem (ACER, BEREC-kontoret, Cepol, ENISA, EU-OSHA) ikke en 
omfattende analyse af, hvordan Brexit kunne forventes at indvirke på deres 
organisation, operationer og regnskaber. 

Stillingsopslag kunne med fordel offentliggøres på EPSO's websted 

41 De fleste agenturer (ACER, Cedefop, Cepol, CHAFEA, EASA, EBA, ECHA, EEA, 
EIGE, EIOPA, EIT, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ESMA, eu-LISA, Eurojust, Europol, 
Frontex, GSA, SRB) offentliggør stillingsopslag på deres egne websteder og på sociale 
medier, men ofte ikke på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) 
websted. Offentliggørelse på EPSO's websted ville sikre større gennemsigtighed og 
bredere offentliggørelse. Agenturerne angiver som hovedårsag til den manglende 
offentliggørelse hos EPSO, at EPSO kun vil offentliggøre stillingsopslag, hvis de 
foreligger på alle de officielle EU-sprog, hvilket indebærer høje omkostninger til 
oversættelse. 
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Færre bemærkninger om betalingernes lovlighed og formelle rigtighed 

42 Antallet af bemærkninger om betalingernes lovlighed og formelle rigtighed faldt 
til otte (2016: 11), hvilket vidner om agenturernes fortsatte bestræbelser på at 
overholde de retlige rammer, især bestemmelserne i finansforordningerne og 
personalevedtægten. Fem bemærkninger omhandlede igen svagheder vedrørende 
udbud (EASO, EASA, EIGE, Frontex), og tre omhandlede ansættelsesprocedurer (EASO, 
Cedefop, Frontex). 

Der er sket forbedringer med hensyn til budgetforvaltningen  

43 I henhold til finansforordningen kan budgetbevillinger for et givet år under visse 
betingelser fremføres til det følgende år. Finansforordningen fastsætter ingen lofter 
for sådanne fremførsler, men overdrevet høje niveauer kan indikere forsinkelser i 
gennemførelsen af arbejdsprogrammer eller udbudsplaner og også være i strid med 
budgetprincippet om etårighed. I 2017 konstaterede vi kun tre tilfælde (2016: 28), 
hvor agenturer havde høje fremførsler. Antallet faldt i 2017, fordi agenturerne 
forklarer og begrunder deres fremførsler på en bedre og mere gennemsigtig måde, 
men også fordi vi ændrede vores rapporteringstilgang. Fra og med 2017 rapporterer vi 
kun om fremførsler, hvis vi ikke betragter dem som tilstrækkeligt begrundet. 

44 Endvidere rapporterede vi vedrørende to agenturer (Frontex, EUIPO) om bortfald 
af budgetbevillinger fremført fra tidligere år. Dette indikerer en overvurdering af 
budgetbehovene, navnlig hos offentlige myndigheder i medlemsstaterne og andre 
samarbejdslande. 

Regnskabsmiljøet kan styrkes yderligere 

45 Under dette års årlige revision gennemgik vi også agenturernes regnskabsmiljø, 
som er et vigtigt element med henblik på udarbejdelse af pålidelige regnskaber. I 
overensstemmelse med finansforordningen har hvert agentur sin egen regnskabsfører, 
og det har ført til en situation, hvor i alt 37 regnskabsførere er ansvarlige for 2 % af EU-
budgettet. For at øge produktiviteten opfordrede Kommissionens regnskabsfører i 
2012 agenturerne til at delegere deres regnskabsfunktioner til ham på kontraktbasis. 
Ved udgangen af 2017 havde kun fire agenturer tilsluttet sig denne ordning. 

46 Regnskabsførerens hierarkiske position i et agentur kan påvirke vedkommendes 
uafhængighed. Navnlig skal regnskabsføreren være uafhængig af alle, der ved 
(sub)delegation er bemyndigede til at godkende forpligtelser og betalinger. Vi mener, 
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at regnskabsførerens uafhængighed bør styrkes ved at lade vedkommende rapportere 
direkte til agenturets direktør (administrativt) og bestyrelse (funktionelt). Denne 
bemærkning fremsatte vi vedrørende i alt 13 agenturer (CdT, EACEA, EASA, EASME, 
EEA, EFSA, EIOPA, EMA, EMCDDA, ERA, EU-OSHA, Eurofound, FRA). 

47 Ifølge finansforordningen skal regnskabsførerne bekræfte, at agenturernes 
regnskabssystemer fungerer pålideligt (validering). I de fleste agenturer er 
regnskabssystemerne omfattet af nylige valideringer, men vi konstaterede i syv 
agenturer (ACER, BEREC-kontoret, Cepol, EASME, EIT, EMA, GSA), at der var foretaget 
store ændringer i regnskabssystemerne, som bør genvalideres. 

Figur 10 - Regnskabsførernes uafhængighed og genvalidering af 
agenturernes regnskabssystemer 

 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra agenturerne. 

Vi konstaterede svagheder i nogle agenturers interne kontrol 

48 I tre agenturer (ACER, EIT, Frontex) konstaterede vi svagheder i gennemførelsen 
af den standard for intern kontrol, der omhandler forretningskontinuitet. Disse 
svagheder kan skabe en betydelig risiko for forretningskontinuiteten, f.eks. i tilfælde af 
store katastrofer, idet data kan gå uigenkaldeligt tabt. 

Vi sender OLAF de sager, hvor der er mistanke om svig 

49 I 2017 sendte vi OLAF tre sager med mistanke om svig, som vi konstaterede i de 
ca. 1 000 transaktioner og 150 udbud, som vi reviderede med henblik på vores 
revisionserklæringer om agenturerne. Sagerne med mistanke om svig vedrørte 
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uregelmæssigheder i udbud. Det er op til OLAF at undersøge og følge op på disse 
sager, i relevante tilfælde i samarbejde med de nationale retsmyndigheder. 

Vi giver oplysninger om rapporter fra Kommissionens Interne 
Revisionstjeneste (IAS) og eksterne evalueringsrapporter 

50 Til orientering henviste vi også til revisionsrapporter udarbejdet af IAS og 
eksterne evalueringsrapporter udarbejdet på vegne af Kommissionen. I 2017 var der 
udarbejdet 26 IAS-rapporter, og i 9 tilfælde var der foretaget en ekstern evaluering af 
et agentur. Vi kontrollerede ikke revisions- eller evalueringsarbejdet. 

Agenturerne følger op på tidligere års revisionsresultater 

51 Hvor det var relevant, gav vi en statusrapport om de opfølgningsforanstaltninger, 
agenturerne havde truffet som reaktion på bemærkninger fra tidligere år. Figur 11 
viser, at agenturerne havde gennemført eller var i gang med korrigerende 
foranstaltninger vedrørende de fleste af de 170 bemærkninger, der ikke var blevet 
adresseret ved udgangen af 2016. Det gælder for 3 af de 13 udestående 
bemærkninger, at de nødvendige korrigerende foranstaltninger ikke er under 
agenturernes kontrol. 

Figur 11 - Agenturernes opfølgning på tidligere års bemærkninger 

 

Kilde: Revisionsretten.  
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Resultater fra andre 
revisionsberetninger med relation til 
agenturerne, som Revisionsretten 
udsendte i 2017 

Revisionsrettens kortfattede sagsgennemgang om 
gennemførelsen af nedbringelsen af personalet med 5 % 

52 I 2017 udsendte Revisionsretten en kortfattet sagsgennemgang9 om, hvordan 
Den Europæiske Unions institutioner og agenturer gennemførte deres forpligtelse til at 
nedbringe antallet af stillinger i deres stillingsfortegnelser med 5 % i perioden 2013-
2017 (for agenturernes vedkommende 2014-2018). Med hensyn til agenturerne 
konkluderede vi, at nedbringelsen på 5 % var blevet gennemført, om end med visse 
forsinkelser. Mens det lykkedes for decentrale agenturer med traditionelle opgaver at 
nedbringe personalet med 8,9 %, steg antallet af ansatte i en række decentrale 
agenturer og forvaltningsorganer med nye opgaver og ansvarsområder med 
henholdsvis 19,9 % og 42,9 %. Figur 12 viser effekten af den procentuelle ændring på 
antallet af stillinger i samtlige institutioners, organers og agenturers 
stillingsfortegnelser. 

                                                      
9 "Rapid case review on the implementation of the 5 % reduction of staff posts", offentliggjort den 

21. december 2017. 
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Figur 12 - Analyse af ændringen i antallet af stillinger i 
stillingsfortegnelserne mellem 2012 og 2017 (i procent) 

 

Kilde: Revisionsretten. 

Revisionsrettens særberetning om SRB  

53 Den Fælles Afviklingsinstans (SRB), som er baseret i Bruxelles, blev oprettet i 
august 2014 som led i den politiske reaktion på finanskrisen. Dens opgave er at 
håndtere afviklingen af nødlidende banker under sit ansvarsområde. I januar 2017 
havde SRB 139 banker (2018: 127), inklusive 130 bankkoncerner, under sit 
ansvarsområde10. 

54 Revisionen bag særberetningen11 omfattede en undersøgelse af, om SRB er 
udstyret til at gennemføre bankafviklinger effektivt, og en vurdering af kvaliteten af 
SRB's afviklingsplanlægning for de enkelte banker samt af, om SRB er udformet godt 

                                                      
10 1. januar 2018 var antallet faldet til 127 banker, inklusive 119 bankkoncerner. 

11 Særberetning nr. 23/2017: "Den Fælles Afviklingsinstans: Arbejdet på en udfordrende 
bankunionsopgave er begyndt, men der er langt igen", offentliggjort den 19. december 2017. 
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nok til at overholde den retlige ramme, der er etableret for dens afviklingsplanlægning, 
og om SRB råder over tilstrækkelige menneskelige ressourcer til at udføre de opgaver, 
den har fået tildelt. 

55 Vi konstaterede mangler på alle disse områder, men de skal ses i lyset af, at det 
har været en meget stor udfordring at opbygge SRB som en helt ny struktur. Vi 
fremsatte en række anbefalinger til SRB om udarbejdelse af afviklingsplaner og 
færdiggørelse af dens regler og vejledninger samt om forhøjelse af personaleantallet 
og forbedring af personaleafdelingens procedurer. 

Revisionsrettens særlige årsberetning om eventualforpligtelser, 
der er opstået som følge af SRB's udførelse af sine opgaver 

56 Forordningen om den fælles afviklingsmekanisme fastsætter12, at Revisionsretten 
skal udarbejde en beretning om enhver eventualforpligtelse, der opstår som følge af 
SRB's, Rådets og Kommissionens udførelse af deres opgaver i henhold til denne 
forordning. Pr. 31. december 2016 beløb SRB's eventualforpligtelser sig til 
842 millioner euro vedrørende ex ante-bidrag, og de var steget til 1 420 millioner euro 
pr. 30. september 2017. SRB indledte ingen bankafviklinger i 2016, og ingen 
eventualforpligtelser vedrørende afviklingsafgørelser skulle derfor oplyses for 
regnskabsåret 2016. På grund af afviklingsafgørelsen vedrørende Banco Popular 
Español S.A. i juni 2017 var der imidlertid ved udgangen af oktober 2017 - da vores 
2016-beretning om eventualforpligtelser, der er opstået som følge af SRB's udførelse 
af sine opgaver blev offentliggjort - anlagt 90 søgsmål mod SRB ved Retten og indgivet 
46 klager til SRB's klagenævn. Der var ved Retten anlagt 26 søgsmål mod 
Kommissionen og Rådet i forbindelse med samme afviklingsafgørelse. De hertil 
knyttede eventualforpligtelser vil blive omfattet af vores revision og beretning 
vedrørende regnskabsåret 2017. 

Andre særberetninger fra Revisionsretten, som også henviser til 
et eller flere agenturer  

57 Ud over de revisionsberetninger, der specifikt omhandlede agenturerne, 
udsendte vi i løbet af 2017 også et antal særberetninger om gennemførelsen af EU's 
politikker, som henviste til en række af agenturerne (jf. figur 13). 

                                                      
12 Artikel 92, stk. 4, i forordningen om den fælles afviklingsmekanisme. 
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Figur 13 - Andre særberetninger fra Revisionsretten, der henviser til 
agenturer 

 

Kilde: Revisionsretten. 
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Liste over akronymer for EU's 
agenturer og andre organer 

Akronym Fuldt navn Placering  
ACER Agenturet for Samarbejde mellem 

Energireguleringsmyndigheder 
Ljubljana, Slovenien 

BEREC-kontoret Støttekontoret for 
Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for 
Elektronisk Kommunikation 

Riga, Letland 

CdT Oversættelsescentret for Den 
Europæiske Unions Organer 

Luxembourg, Luxembourg 

Cedefop Det Europæiske Center for Udvikling 
af Erhvervsuddannelse 

Thessaloniki, Grækenland 

Cepol Den Europæiske Unions Agentur for 
Uddannelse inden for 
Retshåndhævelse 

Budapest, Ungarn 

CHAFEA Forvaltningsorganet for Forbrugere, 
Sundhed, Landbrug og Fødevarer 

Luxembourg, Luxembourg 

CPVO EF-Sortsmyndigheden Angers, Frankrig 
EACEA Forvaltningsorganet for 

Undervisning, Audiovisuelle Medier 
og Kultur 

Bruxelles, Belgien 

EASA Det Europæiske 
Luftfartssikkerhedsagentur 

Køln, Tyskland 

EASME Forvaltningsorganet for Små og 
Mellemstore Virksomheder 

Bruxelles, Belgien 

EASO Det Europæiske Asylstøttekontor Valletta, Malta 
EBA Den Europæiske 

Banktilsynsmyndighed 
London, Det Forenede 
Kongerige 

ECDC Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme 

Stockholm, Sverige 

ECHA Det Europæiske Kemikalieagentur Helsingfors, Finland 
EEA Det Europæiske Miljøagentur København, Danmark 
EFCA EU-Fiskerikontrolagenturet Vigo, Spanien 
EFSA Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet 
Parma, Italien 

EIGE Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og 
Kvinder 

Vilnius, Litauen 
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EIOPA Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 

Frankfurt, Tyskland 

EIT Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi 

Budapest, Ungarn 

EMA Det Europæiske Lægemiddelagentur London, Det Forenede 
Kongerige 

EMCDDA Det Europæiske Overvågningscenter 
for Narkotika og Narkotikamisbrug  

Lissabon, Portugal 

EMSA Det Europæiske 
Søfartssikkerhedsagentur 

Lissabon, Portugal 

ENISA Den Europæiske Unions Agentur for 
Net- og Informationssikkerhed 

Heraklion, Grækenland 

ERA Den Europæiske Unions 
Jernbaneagentur 

Valenciennes, Frankrig 

ERCEA Forvaltningsorganet for Det 
Europæiske Forskningsråd 

Bruxelles, Belgien 

ESMA Den Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed 

Paris, Frankrig 

ETF Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut 

Torino, Italien 

EUIPO Den Europæiske Unions Kontor for 
Intellektuel Ejendomsret 

Alicante, Spanien 

eu-LISA Det Europæiske Agentur for den 
Operationelle Forvaltning af Store 
IT-systemer inden for Området med 
Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed 

Tallinn, Estland 

EU-OSHA Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur 

Bilbao, Spanien 

Euratom  Euratoms Forsyningsagentur Luxembourg, Luxembourg 
Eurofound Det Europæiske Institut til 

Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene 

Dublin, Irland 

Eurojust Den Europæiske Unions Enhed for 
Retligt Samarbejde 

Haag, Nederlandene 

Europol Den Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde 

Haag, Nederlandene 

FRA Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder 

Wien, Østrig 

Frontex Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning  

Warszawa, Polen 



31 

 

GSA Det Europæiske GNSS-Agentur Prag, Den Tjekkiske 
Republik 

INEA Forvaltningsorganet for Innovation 
og Netværk 

Bruxelles, Belgien 

REA Forvaltningsorganet for Forskning Bruxelles, Belgien 
SRB Den Fælles Afviklingsinstans Bruxelles, Belgien 
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