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Sammanfattning 
01 Europeiska revisionsrätten är extern revisor av EU:s finanser. I den egenskapen 
agerar vi som oberoende väktare av EU-medborgarnas ekonomiska intressen, särskilt 
genom att bidra till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning1.  

02 I detta dokument sammanfattas resultaten av de revisioner avseende budgetåret 
2017 av EU:s 41 byråer och andra unionsorgan (nedan gemensamt kallade byråer) som 
ingår i vårt mandat. En heltäckande översikt över byråer som inrättats av Europeiska 
unionen och de detaljerade resultaten av den årliga granskningen av byråerna finns i 
vår nya Årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 20172.  

03 Sammantaget bekräftar vår revision av byråerna för det budgetår som slutade 
den 31 december 2017 de positiva resultat som rapporterats de föregående åren. I de 
revisionsförklaringar som utfärdats för var och en av byråerna har vi gjort 

o uttalanden utan reservation om tillförlitligheten i samtliga byråers räkenskaper, 

o uttalanden utan reservation om lagligheten och korrektheten i de intäkter som 
ligger till grund för räkenskaperna för samtliga byråer, 

o uttalanden utan reservation om lagligheten och korrektheten i de betalningar 
som ligger till grund för räkenskaperna för samtliga byråer, förutom ett uttalande 
med avvikande mening för Easo.  

04 Det finns dock fortfarande utrymme för förbättringar, såsom rapporteras i 
punkterna under upplysningar av särskild betydelse och övrigt samt genom 
kommentarer och iakttagelser som inte påverkar revisionsuttalandena. 

                                                      
1 Mer information om vårt arbete finns i våra verksamhetsrapporter, årsrapporter om genomförandet 

av EU:s budget, särskilda rapporter, översiktliga analyser och yttranden över ny eller uppdaterad EU-
lagstiftning eller över andra beslut med effekter på den ekonomiska förvaltningen 
(www.eca.europa.eu). 

2 Årsrapporten om EU:s byråer ersätter de tidigare särskilda årsrapporterna om byråerna. 



5 

 

Granskningsteamet 

 

Fjärde raden (från vänster till höger): Peter Eklund (revisor), Ausra Maziukaite (assistent), Satu Levela 
(revisor), Tomas Mackevicius (attaché) och Eddy Struyvelt (uppgiftsansvarig) 

Tredje raden (från vänster till höger): Mindaugas Pakstys (kanslichef), Sevdalina Todorova (revisor), 
Niamh Carey (sekreterare), Christine Becker (revisor), Helder Vasco Travado (revisor), Flavia Di Marco 

(revisor) och Arunas Juozulynas (uppgiftsansvarig) 

Andra raden (från vänster till höger): Ornella Menetto (assistent), Nora Veres (assistent), Rimantas 
Sadzius (ledamot av revisionsrätten) och Svetoslava Tashkova (revisor) 

Första raden (från vänster till höger): Rebecca Aquilina (praktikant), Julio Cesar Santin Santos (revisor), 
Hans Christian Monz (uppgiftsansvarig), Friedemann Zippel (förstechef), Andreja Pavlakovic 

Milosavljevic (uppgiftsansvarig) och Andrea Ferraris (uppgiftsansvarig) 

Inte med på bilden: Bob De Blick (revisor) och Roberto Sanz Moratal (revisor). 



6 

 

Vår revision 
05 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 är 
mycket synliga i medlemsstaterna och påverkar i hög grad politik, beslutsfattande och 
programgenomförande på områden av grundläggande betydelse för EU-medborgarnas 
dagliga liv, till exempel hälsa, säkerhet, trygghet, frihet och rättvisa. För att hänvisa till 
specifika byråer använder vi i den här sammanfattningen förkortningar av deras 
fullständiga namn, som anges i listan med förkortningar i slutet av dokumentet. 

06 Beroende på EU-byråernas struktur och uppgifter kan de delas in i tre typer: 
decentraliserade byråer, kommissionens genomförandeorgan och andra organ. Deras 
viktigaste egenskaper beskrivs nedan. Antalet byråer har ökat genom åren och 2017 
var antalet 41, såsom visas i figur 1. 

Figur 1 – Ökning av antalet byråer 

 

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

Källa: Europeiska revisionsrätten. 
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07 Kommissionens genomförandeorgan finns vid Europeiska kommissionens säten i 
Bryssel och Luxemburg. Decentraliserade byråer och andra organ finns spridda över 
hela EU i 23 olika medlemsstater, såsom framgår av listan med förkortningar och 
figur 2. 

Figur 2 – Byråernas placering i medlemsstaterna 

 

* Efter Förenade kungarikets beslut att lämna EU beslutade rådet (allmänna frågor) (artikel 50) den 20 
november 2017 att EMA och EBA skulle flyttas till Amsterdam respektive Paris 2019. 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 
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finns inom EU och nationella regeringar. De inrättas på obestämd tid genom en rådets 
eller Europaparlamentets och rådets förordning. 

Kommissionens genomförandeorgan genomför EU-program 

09 Kommissionens sex genomförandeorgan4 har tilldelats verkställande och 
operativa uppgifter som rör ett eller flera EU-program och har inrättats för fastställda 
tidsperioder.  

Andra organ har särskilda mandat 

10 De tre andra organen är EIT, Euratoms försörjningsbyrå och 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. 
Euratoms försörjningsbyrå i Luxemburg inrättades på obestämd tid för att främja 
målen i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. SRB i 
Bryssel är den centrala myndigheten för den gemensamma resolutionsmekanismen i 
den europeiska bankunionen. Dess uppdrag är att säkerställa resolution under 
ordnade former av fallerande banker, med så liten inverkan som möjligt på 
realekonomin och de offentliga finanserna i EU:s medlemsstater och andra stater.  

Byråerna finansieras genom olika källor och under olika 
rubriker i den fleråriga budgetramen 

11 Den totala budgeten 2017 för samtliga byråer (utom SRB) uppgick till 
3,5 miljarder euro (2016: 3,4 miljarder euro), vilket motsvarar omkring 2,7 % av EU:s 
allmänna budget 2017 (2016: 2,4 %), såsom visas i figur 3. Vidare uppgick 2017 års 
budget för SRB till 6,6 miljarder euro (2016: 11,8 miljarder euro). Den består av bidrag 
från kreditinstitut till den gemensamma resolutionsfonden. 

12 Budgetarna för decentraliserade byråer och andra organ omfattar deras 
personalutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter, medan 
genomförandeorganen genomför program som finansieras av kommissionens budget, 
och deras egna budgetar (cirka 241 miljoner euro totalt) omfattar bara 
personalutgifter och administrativa utgifter. Kommissionens driftsutgifter som 

                                                      
4 Inea, REA, Eacea, Ercea, Chafea och Easme. 
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verkställdes av de sex genomförandeorganen 2017 uppgick till cirka 6,8 miljarder euro, 
det vill säga mer än dubbelt så mycket som den totala budgeten för alla andra byråer 
tillsammans, undantaget SRB. 

Figur 3 – Byråernas finansieringskällor 2017 

 

Källa: EU:s allmänna budget för 2017 och byråernas budgetar för 2017, revisionsrättens 
sammanställning. 

13 De flesta av byråerna, inbegripet alla genomförandeorgan, finansieras nästan helt 
av EU:s allmänna budget. De andra finansieras helt eller delvis genom avgifter och 
genom direkta bidrag från deltagande länder. Totalt sett finansierades cirka 
2,5 miljarder euro från EU:s allmänna budget, och cirka 1 miljard euro finansierades 
genom avgifter och direkta bidrag från deltagande länder. Figur 4 visar en fördelning 
av byråerna utifrån storleken på mottagna bidrag från EU:s budget.  

126,8 md euro
EU:s allmänna budget

Kommissionens
budget som genomförs av 

genomförandeorganen

Finansiering från EU-
budgeten av byråernas 

och 
genomförandeorganens 

personalutgifter och 
administrativa utgifter

6,8 md euro 6,6 md 
euro

2,5 md euro

Avgifter och 
andra intäkter

Total budget 
för SRB



10 

 

Figur 4 – Byråer rangordnade efter storleken på bidraget från EU:s 
budget 

 

Källa: Byråerna, revisionsrättens sammanställning. 
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14 Bidragen på 2,5 miljarder euro från EU:s allmänna budget finansieras under olika 
rubriker i den fleråriga budgetramen5, såsom visas i figur 5. De byråer vars budgetar 
ökade mest 2017 var GSA och EIT, som finansieras under rubrik 1a i budgetramen 
(Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning), och Frontex, EMA och Easo, som 
finansieras under rubrik 3 i budgetramen (Säkerhet och medborgarskap). 

Figur 5 – Finansiering av byråer från EU:s allmänna budget per rubrik i 
den fleråriga budgetramen 

 

SRB, CdT, EUIPO och CPVO finns inte med i tabellen. 

Källa: EU:s fleråriga budgetram för perioden 2014–2020 och byråernas budgetar för 2017, 
revisionsrättens sammanställning. 
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institutioner och byråer. Fördelningen av det totala antalet anställda per byrå visas i 
figur 6. 

Figur 6 – Antalet anställda per byrå i slutet av 2017 

 

Källa: Byråerna, revisionsrättens sammanställning. 
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Våra iakttagelser 

Uttalanden utan reservation om tillförlitligheten i samtliga 
byråers räkenskaper 

16 Vi har gjort uttalanden utan reservation om alla 41 byråers räkenskaper. Vi anser 
att räkenskaperna i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av byråernas 
finansiella ställning per den 31 december 2017, liksom av de finansiella resultaten och 
kassaflödena för det budgetår som slutade detta datum, i enlighet med 
bestämmelserna i tillämpliga budgetförordningar och de redovisningsregler som 
antagits av kommissionens räkenskapsförare7.  

Upplysningar av särskild betydelse är grundläggande för 
förståelsen av räkenskaperna 

17 När det gäller Easo påpekade vi det faktum att personalsituationen vid 
stödkontoret har försämrats exponentiellt. Stödkontoret har för närvarande inte den 
administrativa kapaciteten att tillsätta det stora antalet vakanser. Sammantaget 
innebär personalsituationen en väsentlig risk för att stödkontoret inte ska kunna 
fortsätta verksamheten i nuvarande omfattning. 

18 När det gäller SRB underströk vi att bidragen till den gemensamma 
resolutionsfonden beräknas utifrån information som kreditinstituten lämnar till SRB 
genom respektive nationella resolutionsmyndigheter. Förordningen om den 
gemensamma resolutionsmekanismen innehåller dock inga bestämmelser om en 
omfattande och enhetlig kontrollram som säkerställer att informationen är tillförlitlig. 
Vi konstaterade också att den metod för beräkning av bidrag som anges i den rättsliga 
ramen är mycket komplex, vilket medför en risk när det gäller exaktheten. Av 
sekretesskäl kan SRB inte lämna ut de uppgifter från kreditinstituten som använts för 
beräkningen av bidragen till fonden, vilket minskar insynen. 

19 När det gäller Echa underströk vi att myndigheten är delvis självfinansierad och 
tar ut en avgift från varje företag som ansöker om registrering av kemikalier i enlighet 

                                                      
7 De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn. 
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med Reach-förordningen8. Echa beräknar och fakturerar avgifterna baserat på 
uppgifter som företagen anger vid ansökan. Vid Echas efterhandskontroller framkom 
att avsevärda avgiftskorrigeringar behövde göras, men korrigeringarnas totala belopp 
var inte känt i slutet av 2017. 

20 I fråga om GSA noterade vi det faktum att resultatet av det offentliga 
upphandlingsförfarandet för ett av byråns största kontrakt (ett ramavtal värt 
1,5 miljarder euro) har ifrågasatts av en av anbudsgivarna.  

21 När det gäller de två Londonbaserade byråerna EMA och EBA pekade vi på det 
faktum att de kommer att flytta från Storbritannien 2019 och att deras 
årsredovisningar med tillhörande noter hade upprättats utifrån den information som 
fanns tillgänglig den dag då årsredovisningen undertecknades. Vi tog också upp 
effekterna av leasingavtalen för de nuvarande lokalerna i London och möjliga 
minskningar av intäkterna till följd av Förenade kungarikets utträde ur EU. 

22 För Chafea rapporterade vi om betydande brister i redovisningsmiljön. 

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

23 För samtliga byråer gjorde vi uttalanden utan reservation om lagligheten och 
korrektheten i de intäkter som ligger till grund för årsredovisningarna för det budgetår 
som slutade den 31 december 2017. Vi anser att intäkterna i alla väsentliga avseenden 
var lagliga och korrekta. 

 Uttalanden utan reservation om lagligheten och korrektheten i 
de betalningar som ligger till grund för byråernas räkenskaper, 
med undantag för Easo 

24 För 40 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 2017. Vi anser att betalningarna i alla 
väsentliga avseenden var lagliga och korrekta. 

                                                      
8  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, 

godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1). 
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25 I fråga om Easo gjorde vi ett uttalande med avvikande mening på grund av 
väsentliga och systematiska överträdelser av stödkontorets budgetförordning och 
andra tillämpliga regler och bestämmelser, främst gällande underliggande betalningar 
vid offentlig upphandling och rekryteringsförfaranden. Överträdelsernas systematiska 
karaktär tyder på att internkontrollsystemet inte är adekvat. Det sammanlagda felet till 
följd av oriktiga betalningar uppgår till minst 7,7 miljoner euro eller 10,3 % av Easos 
totala betalningar 2017. 

I punkterna under övrigt tas särskilt viktiga frågor upp 

26 För EIT tog vi upp frågan om att de ursprungliga ersättningsnivåerna för bidrag till 
kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper) höjdes mot slutet av 
stödberättigandeperioden, vilket strider mot syftet att uppmuntra KI-grupperna att bli 
mindre beroende av EIT:s finansiering. Vidare lades några verksamheter till retroaktivt 
i de årliga affärsplanerna för två KI-grupper. För en av KI-grupperna innebar detta en 
väsentlig ändring i förhållande till det ursprungliga tilldelningsbeslutet. Väsentliga 
ändringar kan påverka likabehandlingen av KI-grupperna och är inte förenliga med 
budgetförordningen. 

27 I fråga om Frontex har vi sedan 2014 konsekvent rapporterat om att bevisen för 
kostnader som samarbetsländer begär ersättning för ofta är otillräckliga. Detta 
bekräftades också av årets granskningsresultat. 

28 För EBA, Eiopa och Esma påpekade vi det faktum att deras budgetar finansieras 
till en del av EU-medel och till en del genom direkta bidrag från medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter och/eller de enheter som står under tillsyn. Det är möjligt att 
dessa byråers intäkter kommer att minska i framtiden på grund av Förenade 
kungarikets beslut att lämna EU. 

29 För GSA rapporterade vi att byrån driver såväl säkerhetsövervakningscentrumet 
för Galileo (GSMC) som markstationer för Galileo på Förenade kungarikets territorium 
och att dessa kan komma att behöva flyttas. 

30 När det gäller CdT tog vi upp det faktum att flera byråer i allt större utsträckning 
använde sig av interna eller andra alternativa översättningslösningar vilket innebar att 
CdT:s kapacitet inte utnyttjades maximalt. Dessutom dubbleras utvecklingen av och 
kostnaderna för att driva översättningssystem på europeisk nivå. 
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31 I december 2016 beställde Berecbyrån översättningar från CdT av fyra 
uppmaningar att inkomma med intresseanmälan som syftade till att upprätta 
reservlistor över personal, trots att alla tjänster som godkänts av budgetmyndigheten i 
byråns tjänsteförteckning var tillsatta. Vi anser att det inte var motiverat att beställa 
översättningarna i december 2016. Betalningen för översättningarna gjordes i mars 
2017 och motsvarade 2,5 % av Berecbyråns budget för 2017. 

Figur 7 – Årliga revisionsuttalanden om byråernas räkenskaper och 
transaktioner 2014–2017 

 

Källa: Revisionsrätten. 
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pekade på sådant som kan förbättras. Dessa iakttagelser sammanfattas nedan. De 
flesta av iakttagelserna gäller sund ekonomisk förvaltning. 
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33 Byråerna utför en mängd varierande operativa verksamheter som kräver lämpliga 
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användningen av liknande system för budgetförvaltning och redovisning, men de 
använde fortfarande många olika it-lösningar inom andra centrala områden.  

34 Goda framsteg gjordes under 2017 när det gäller it-verktyg för 
personalförvaltning, då 20 byråer tecknade avtal om användning av kommissionens 
verktyg Sysper II, vilket kommer att leda till ett mer enhetligt it-landskap på det 
området. Enligt planen ska de flesta av byråerna använda kommissionens verktyg från 
1 januari 2019. 

Figur 8 – Byråernas införande av det gemensamma 
personalförvaltningsverktyget Sysper II 

 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från byråerna. 

35 E-upphandling håller på att införas av byråerna. Alla byråer offentliggör sina 
upphandlingsmeddelanden i tillägget till EUT om offentlig upphandling, TED (Tenders 
Electronic Daily). Kommissionen lanserade sina verktyg för elektronisk fakturering (e-
fakturering) 2010, för elektroniskt offentliggörande av dokument i samband med 
meddelanden om upphandling i EU:s officiella tidning (e-upphandling) 2011 och för 
elektronisk inlämning av anbud (e-inlämning) 2015. I slutet av 2017 hade de flesta av 
byråerna infört e-fakturering och e-upphandling för vissa förfaranden, men inte e-
inlämning. 
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Figur 9 – Byråernas införande av verktyg för e-upphandling 

 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från byråerna. 

Bättre utnyttjande av it-konsulter och projektförvaltning inom EMA och 
eu-LISA 

36 I samband med förra årets revision utförde vi en analys av EMA:s förvaltning av 
konsulttjänster. Under 2017 vidtog EMA flera åtgärder för att förbättra situationen. 
Men att minska EMA:s kritiska beroende av konsultföretagen kommer att ta tid och 
effekterna av de åtgärder som vidtagits kommer att ses först om några år. 

37 Beroende på karaktären i eu-LISAs verksamhet använder byrån konsulttjänster 
framför allt i samband med it-projekt. Byrån tillämpar en utkontrakteringsmodell för 
utvecklingen och genomförandet av it-projekt som innebär att cirka 90 % av arbetet 
utförs av tre uppdragstagare. Även om byrån äger och kontrollerar sina it-projekt, 
skapar en modell som innebär att utvecklingen av känsliga it-system utkontrakteras i 
sådan omfattning betydande risker för ett alltför stort beroende av uppdragstagare. 

Systematiska överträdelser av regler för rekrytering och upphandling 
inom Easo 

38 I fråga om Easo underströk vi de stora inneboende riskerna i stödkontorets 
verksamhet, särskilt med de utmaningar som migrationskrisen orsakat. Dessa risker 
kunde inte dämpas eftersom det saknades en solid ledningsstruktur och 
ändamålsenliga kontroller, vilket ledde till flera väsentliga överträdelser av den 
rättsliga ramen, framför allt när det gäller rekryterings- och upphandlingsförfaranden. 
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Det finns fortfarande brister i förvaltningen av upphandlingar 

39 Syftet med offentlig upphandling är att säkerställa konkurrens mellan 
ekonomiska aktörer och att se till att de ekonomiskt mest fördelaktiga inköpen görs på 
ett transparent, objektivt och konsekvent sätt utifrån den gällande rättsliga ramen. För 
14 byråer (Berecbyrån, Cepol, Chafea, eu-LISA, Easo, EBA, EEA, Efsa, EIGE, EUIPO, 
Europeiska unionens järnvägsbyrå, Easa, FRA och SRB) noterade vi brister i den 
offentliga upphandlingen, oftast av tjänster, som innebär att man riskerar att inte få 
valuta för pengarna. 

De flesta av byråerna analyserade konsekvenserna av Brexit 

40 Den 29 mars 2017 meddelade Förenade kungariket Europeiska rådet sitt beslut 
att lämna Europeiska unionen (Brexit). Till skillnad från de flesta andra har fem byråer 
(Acer, Berecbyrån, Cepol, Enisa och EU-Osha) inte utfört någon övergripande analys 
av Brexits troliga konsekvenser för deras organisation, verksamhet och räkenskaper. 

Meddelanden om lediga tjänster borde offentliggöras på Epsos 
webbplats 

41 De flesta av byråerna (Acer, Cedefop, Cepol, Chafea, Easa, EBA, Echa, EEA, EIGE, 
Eiopa, EIT, EMA, ECNN, Emsa, Enisa, Esma, eu-LISA, Eurojust, Europol, Frontex, GSA 
och SRB) offentliggör meddelanden om lediga tjänster på sina egna webbplatser och i 
sociala medier, men ofta inte på Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) webbplats. 
Offentliggörande på Epsos webbplats skulle ge ökad insyn och publicitet. Huvudskälet 
som byråerna angav var att Epso offentliggör meddelanden om lediga tjänster endast 
om de är skrivna på alla EU:s officiella språk, vilket medför höga 
översättningskostnader. 

Färre iakttagelser om betalningars laglighet och korrekthet 

42 Antalet iakttagelser om lagligheten och korrektheten i betalningarna minskade till 
åtta (2016: elva), vilket visar att byråerna gör fortsatta ansträngningar för att följa den 
rättsliga ramen, särskilt bestämmelserna i budgetförordningen och 
tjänsteföreskrifterna. Fem iakttagelser gällde återigen upphandlingsförfaranden (Easo, 
Easa, EIGE och Frontex) och tre rörde rekryteringsförfaranden (Easo, Cedefop och 
Frontex). 
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Budgetförvaltningen har förbättrats  

43 Enligt budgetförordningen får budgetanslag som beviljats för ett visst år föras 
över till nästa år på vissa villkor. Det finns inget tak för sådana överföringar i 
budgetförordningen, men överdrivet stora överföringar kan tyda på förseningar i 
genomförandet av arbetsprogram eller upphandlingsplaner och kan även strida mot 
principen om budgetens ettårighet. År 2017 rapporterade vi endast 3 fall (2016: 28) av 
stora överföringar för byråer. Minskningen 2017 är ett resultat av att byråerna lämnat 
bättre och mer transparenta förklaringar och motiveringar till överföringarna, men 
också av att vi förändrat vår rapporteringsmetod. Från och med 2017 rapporterar vi 
bara överföringarna om vi anser att de inte är tillräckligt motiverade. 

44 Vidare rapporterade vi om budgetanslag som hade förts över från tidigare år och 
förfallit vid två byråer (Frontex och EUIPO). Det tyder på en överskattning av 
budgetbehoven, framför allt från de offentliga förvaltningarnas sida i medlemsstater 
och andra samarbetsländer. 

Redovisningsmiljöerna kan förbättras ytterligare 

45 Vid årets revisioner granskade vi även byråernas redovisningsmiljöer, som är en 
viktig del i utarbetandet av tillförlitliga räkenskaper. I enlighet med 
budgetförordningen har varje byrå sin egen räkenskapsförare, vilket gör att vi har en 
situation där 37 räkenskapsförare ansvarar för 2 % av EU:s budget. För att öka 
effektiviteten uppmanade kommissionens räkenskapsförare 2012 byråerna att 
delegera sina redovisningsfunktioner till honom på kontraktsbasis. I slutet av 2017 
hade bara fyra byråer anslutit sig till detta system. 

46 En räkenskapsförares ställning i hierarkin inom en byrå kan påverka hans eller 
hennes oberoende. Framför allt måste räkenskapsföraren vara oberoende av varje 
person med (vidare)delegerade befogenheter att godkänna åtaganden och 
betalningar. Vi ser ett behov av att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att 
han eller hon görs direkt ansvarig inför byråns direktör (administrativt) och styrelse 
(funktionellt). Denna iakttagelse gäller för totalt 13 byråer (CdT, Eacea, Easa, Easme, 
EEA, Efsa, Eiopa, EMA, ECNN, Europeiska unionens järnvägsbyrå, EU-Osha, Eurofound 
och FRA). 

47 Enligt budgetförordningen ska räkenskapsförarna bekräfta att byråernas 
redovisningssystem fungerar tillförlitligt (validering). De flesta byråers 
redovisningssystem omfattas av uppdaterade valideringar, men vi noterade att större 
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förändringar har skett i sju byråers redovisningssystem (Acer, Berecbyrån, Cepol, 
Easme, EIT, EMA och GSA) som därför snarast behöver valideras på nytt. 

Figur 10 – Eftersläpningar i omvalideringen av byråernas 
redovisningssystem samt räkenskapsförarnas oberoende 

 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från byråerna. 

Vi fann brister i den interna kontrollen inom några byråer 

48 Vissa brister i genomförandet av normen för internkontroll avseende 
kontinuitetsplanen konstaterades för tre byråer (Acer, EIT och Frontex). Dessa brister 
kan medföra en avsevärd risk exempelvis för verksamhetens kontinuitet i händelse av 
större katastrofer, eftersom data kan gå förlorade oåterkalleligt. 

Vi rapporterar misstänkta oegentligheter till Olaf 

49 År 2017 upptäckte vi och rapporterade tre fall av misstänkta oegentligheter till 
Olaf, bland de cirka 1 000 transaktioner och 150 upphandlingsförfaranden som vi 
granskade inför revisionsförklaringarna om byråerna. De misstänkta oegentligheterna 
gällde oriktigheter i samband med upphandlingar. Det är Olafs sak att utreda och följa 
upp dessa fall, eventuellt i samarbete med nationella rättsliga myndigheter. 

Vi tillhandahåller information om rapporter från kommissionens tjänst 
för internrevision och externa utvärderingar 

50 Vi hänvisade också, i informationssyfte, till granskningsrapporter från 
kommissionens tjänst för internrevision liksom till rapporter från externa utvärderingar 
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som gjorts för kommissionens räkning. År 2017 utarbetades 26 rapporter av 
kommissionens tjänst för internrevision och 9 externa utvärderingar av byråer gjordes. 
Vi kontrollerade inte gransknings- eller utvärderingsprocesserna i fråga. 

Byråerna följer upp tidigare års granskningsresultat 

51 I förekommande fall lämnade vi en lägesrapport om de uppföljande åtgärder som 
byråerna har vidtagit som svar på iakttagelser från tidigare år. Av figur 11 framgår att 
korrigerande åtgärder hade avslutats eller pågick i de flesta fall för de 170 iakttagelser 
som inte hade åtgärdats i slutet av 2016. Av de 13 iakttagelser som inte hade 
åtgärdats, låg de nödvändiga korrigerande åtgärderna för 3 iakttagelser utanför byråns 
kontroll. 

Figur 11 – Byråernas ansträngningar för att följa upp tidigare års 
iakttagelser 

 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 
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Granskningsresultat i andra rapporter 
som revisionsrätten offentliggjorde 
2017 och som berör byråer 

Revisionsrättens snabbanalys av genomförandet av 
minskningen av antalet tjänster med 5 % 

52 Under 2017 offentliggjorde revisionsrätten en snabbanalys9 om hur EU:s 
institutioner och byråer hade genomfört åtagandet om personalminskningar på 5 % i 
tjänsteförteckningarna under perioden 2013–2017 (för byråerna 2014–2018). För 
byråernas del drog vi slutsatsen att minskningen med 5 % hade genomförts, om än 
med vissa förseningar. Decentraliserade byråer med traditionella uppgifter lyckades 
minska personalen med 8,9 %, medan personalen ökade med 19,9 respektive 42,9 % i 
samband med de nya uppgifter och ansvarsområden som tilldelats vissa 
decentraliserade byråer respektive genomförandeorgan. Figur 12 visar effekten av den 
procentuella förändringen på antalet tjänster i tjänsteförteckningarna för alla 
institutioner, organ och byråer. 

                                                      
9 Rapid case review on the implementation of the 5 % reduction of staff posts (snabbanalys av 

genomförandet av minskningen av antalet tjänster med 5 %), offentliggjord 21 december 2017. 
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Figur 12 – Analys av förändringen av antalet tjänster i 
tjänsteförteckningarna mellan 2012 och 2017 (i procent) 

 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 

Revisionsrättens särskilda rapport om SRB  

53 Den gemensamma resolutionsnämnden (SRB) som ligger i Bryssel inrättades i 
augusti 2014 som ett av svaren på finanskrisen. SRB har till uppdrag att sköta 
resolutionen om någon av bankerna inom dess ansvarsområde fallerar. I januari 2017 
ingick 139 banker (2018: 127), varav 130 bankkoncerner, i SRB:s ansvarsområde10. 

54 Vid granskningen inför vår särskilda rapport11 undersökte vi om den 
gemensamma resolutionsnämnden har de verktyg som behövs för att på ett 
ändamålsenligt sätt genomföra bankresolutioner och vi analyserade kvaliteten på 
nämndens resolutionsplanering för enskilda banker samt bedömde om nämnden är 

                                                      
10 Den 1 januari 2018 hade antalet minskat till 127 banker och 119 bankkoncerner. 

11 Särskild rapport nr 23/2017: Den gemensamma resolutionsnämnden: det krävande arbetet med att 
skapa en bankunion har inletts, men mycket återstår, offentliggjord den 19 december 2017. 
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inrättad på sådant sätt att den uppfyller lagkraven för resolutionsplanering och har 
den personal som den behöver för att utföra sina uppgifter. 

55 Vi konstaterade brister på alla dessa områden, men också att det var en krävande 
uppgift att inrätta SRB som en helt ny struktur och att bristerna måste ses mot den 
bakgrunden. Vi lämnade ett antal rekommendationer om utarbetandet av 
resolutionsplaner och färdigställandet av SRB:s regler och riktlinjer och om ökad 
bemanning och förbättrat rekryteringsarbete. 

Revisionsrättens särskilda årsrapport om ansvarsförbindelser 
som uppstår till följd av SRB:s utförande av sina uppgifter 

56 I förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen anges12 att 
revisionsrätten ska utarbeta en rapport om eventuella ansvarsförbindelser som 
uppstår till följd av nämndens, rådets och kommissionens utförande av sina uppgifter 
enligt denna förordning. Den gemensamma resolutionsnämndens ansvarsförbindelser 
till följd av förhandsbidrag uppgick den 31 december 2016 till 842 miljoner euro och 
ökade till 1 420 miljoner euro fram till den 30 september 2017. Den gemensamma 
resolutionsnämnden inledde ingen bankresolution under 2016 och följaktligen 
behövde inga ansvarsförbindelser redovisas när det gäller resolutionsbeslut för 
budgetåret 2016. Men med anledning av det resolutionsbeslut som fattades om Banco 
Popular Español S.A. i juni 2017, hade 90 rättsprocesser inletts mot SRB vid EU-
domstolens tribunal och 46 överklaganden lämnats in till nämndens 
överklagandepanel fram till slutet av oktober 2017 när vår rapport för 2016 om 
ansvarsförbindelser som uppstår till följd av SRB:s utförande av sina uppgifter 
offentliggjordes. Kommissionen och rådet hade tagit emot 26 anmälningar om 
rättsprocesser som inletts vid EU-domstolens tribunal gällande samma 
resolutionsbeslut. Vi kommer att granska de aktuella ansvarsförbindelserna och 
behandla dem i vår rapport för budgetåret 2017. 

Andra av revisionsrättens särskilda rapporter som också berör 
en eller flera byråer  

57 Utöver de granskningsrapporter som specifikt avser byråerna offentliggjorde vi 
också ett antal särskilda rapporter under 2017 om genomförandet av EU:s lagstiftning 
som berörde ett antal byråer (se figur 13). 

                                                      
12 Artikel 92.4 i förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen. 
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Figur 13 – Andra av revisionsrättens särskilda rapporter som också berör 
byråer 

 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 
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Lista med förkortningar för EU:s byråer 
och andra organ 

Förkortning Fullständigt namn Säte  
Acer Byrån för samarbete mellan 

energitillsynsmyndigheter 
Ljubljana, Slovenien 

Berecbyrån Byrån för Organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk 
kommunikation 

Riga, Lettland 

CdT Översättningscentrum för Europeiska 
unionens organ 

Luxemburg, Luxemburg 

Cedefop Europeiskt centrum för utveckling av 
yrkesutbildning 

Thessaloniki, Grekland 

Cepol Europeiska unionens byrå för utbildning 
av tjänstemän inom brottsbekämpning 

Budapest, Ungern 

Chafea Genomförandeorganet för konsument-, 
hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor 

Luxemburg, Luxemburg 

CPVO Gemenskapens växtsortsmyndighet Angers, Frankrike 
Eacea Genomförandeorganet för utbildning, 

audiovisuella medier och kultur 
Bryssel, Belgien 

Easa Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Köln, Tyskland 
Easme Genomförandeorganet för små och 

medelstora företag 
Bryssel, Belgien 

Easo Europeiska stödkontoret för asylfrågor Valletta, Malta 
EBA Europeiska bankmyndigheten London, Förenade 

kungariket 
ECDC Europeiskt centrum för förebyggande och 

kontroll av sjukdomar 
Stockholm, Sverige 

Echa Europeiska kemikaliemyndigheten Helsingfors, Finland 
EEA Europeiska miljöbyrån Köpenhamn, Danmark 
EFCA Europeiska fiskerikontrollbyrån Vigo, Spanien 
Efsa Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet 
Parma, Italien 

EIGE Europeiska jämställdhetsinstitutet Vilnius, Litauen 
Eiopa Europeiska försäkrings- och 

tjänstepensionsmyndigheten 
Frankfurt am Main, Tyskland 

EIT Europeiska institutet för innovation och 
teknik 

Budapest, Ungern 

EMA Europeiska läkemedelsmyndigheten London, Förenade 
kungariket 
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ECNN Europeiska centrumet för kontroll av 
narkotika och narkotikamissbruk  

Lissabon, Portugal 

Emsa Europeiska sjösäkerhetsbyrån Lissabon, Portugal 
Enisa Europeiska unionens byrå för nät- och 

informationssäkerhet 
Heraklion, Grekland 

– Europeiska unionens järnvägsbyrå Lille-Valenciennes, Frankrike 
Ercea Genomförandeorganet för Europeiska 

forskningsrådet 
Bryssel, Belgien 

Esma Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten 

Paris, Frankrike 

ETF Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen Turin, Italien 
EUIPO Europeiska unionens 

immaterialrättsmyndighet 
Alicante, Spanien 

eu-LISA Europeiska byrån för den operativa 
förvaltningen av stora it-system inom 
området frihet, säkerhet och rättvisa 

Tallinn, Estland 

EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao, Spanien 
–  Euratoms försörjningsbyrå Luxemburg, Luxemburg 
Eurofound Europeiska institutet för förbättring av 

levnads- och arbetsvillkor 
Dublin, Irland 

Eurojust den europeiska byrån för rättsligt 
samarbete 

Haag, Nederländerna 

Europol Europeiska unionens byrå för samarbete 
inom brottsbekämpning (f.d. Europeiska 
polisbyrån) 

Haag, Nederländerna 

FRA Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter 

Wien, Österrike 

Frontex Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån  

Warszawa, Polen 

GSA Europeiska byrån för GNSS Prag, Tjeckien 
Inea Genomförandeorganet för innovation 

och nätverk 
Bryssel, Belgien 

REA Genomförandeorganet för forskning Bryssel, Belgien 
SRB Gemensamma resolutionsnämnden Bryssel, Belgien 
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