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Inledning 
01 Europeiska bankmyndigheten (EBA, nedan kallad myndigheten) ligger numera i 
Paris1. 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. 

02 Figur 1 visar nyckeltal för myndigheten2. 

Figur 1: Nyckeltal för myndigheten 

 
* Budgetsiffrorna bygger på samtliga disponibla 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 2018 och Europeiska unionens 
preliminära konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019; uppgifter om personalstyrkan från 
myndigheten. 

Information till stöd för revisionsförklaringen 

03 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 ledningen. 

                                                      
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 331, 15.12.2010, 

s. 12). 

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

47

54

Budget (miljoner euro)*

190

201

Personalstyrka (den 31 december)**

2019
2018

http://www.eba.europa.eu/


 3 

 

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och 
rådet – oberoende revisorns rapport 

Uttalande 
04 Vi har granskat 

a) myndighetens räkenskaper, som består av årsredovisningen3 och rapporterna 
om budgetgenomförandet4 för det budgetår som slutade den 31 december 
2019, 

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 

05 Vi anser att myndighetens räkenskaper för det år som slutade den 31 
december 2019 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess 
finansiella ställning per den 31 december 2019, 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. 

                                                      
3 Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 

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

4 Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en 
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna. 
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Upplysningar av särskild betydelse 

06 Vi vill rikta uppmärksamheten mot not II.3 i myndighetens slutliga 
årsredovisning som anger att 10,1 miljoner euro har avsatts till hyresavtalet för 
EBA:s kontor i London. 

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 

07 Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år som 
slutade den 31 december 2019 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

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

08 Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år 
som slutade den 31 december 2019 i alla väsentliga avseenden är lagliga och 
korrekta. 

Grund för uttalandena 

09 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. 
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Ledningens och styrelsens ansvar 

10 I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och myndighetens 
budgetförordning ansvarar ledningen 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. Myndighetens ledning ska också se till att de verksamheter, ekonomiska 
transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen uppfyller de 
officiella kraven i regelverket. Myndighetens ledning har det slutliga ansvaret för 
att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta. 

11 När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma 
myndighetens förmåga att fortsätta verksamheten. Den ska upplysa om alla frågor 
som påverkar myndighetens 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. 

12 Styrelsen ansvarar för tillsynen över myndighetens process för finansiell 
rapportering. 

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de 
underliggande transaktionerna 

13 Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida myndighetens 
räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande 
transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna 
en revisionsförklaring 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. 
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14 När det gäller intäkter granskar vi bidragen från kommissionen eller 
samarbetsländerna och bedömer myndighetens förfaranden för att ta ut avgifter 
och uppbära eventuella andra intäkter. 

15 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 myndigheten har godkänt underlagen och reglerat 
förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare. 

16 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 
myndighetens 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 
myndighetens 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 myndighetens 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 myndigheten 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. 
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17 Iakttagelserna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

Iakttagelser om transaktionernas laglighet och korrekthet 

18 Sedan juni 2019 har myndigheten använt ramavtal med ett it-företag för 
tillhandahållande av it-konsulttjänster baserat på tids- och materialåtgång. Konsulterna 
arbetar i myndighetens lokaler. Vi noterade att myndigheten hade gett 
arbetsinstruktioner direkt till vissa av it-konsulterna och inte via it-företaget. Detta gör 
att gränsen mellan myndighetens personal och it-konsulterna riskerar att suddas ut. 
Tillhandahållande av tillfälliga arbetstagare kan endast ske genom kontrakt med 
godkända bemanningsföretag och i enlighet med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/104/EG5 och de specifika regler som medlemsstaterna antog när de 
införlivade direktivet. Att använda it-tjänstekontrakt för tillhandahållande av 
arbetskraft överensstämmer inte med 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. 

Iakttagelser om budgetförvaltningen 

19 I EBA:s budget ingår bidrag från nationella behöriga myndigheter, Europeiska 
kommissionen och Efta-medlemmars nationella behöriga myndigheter. Men i 
budgeten för 2019 beräknades inte bidragen enligt den formel som anges i själva 
budgeten. Enligt formeln skulle bidragen från Efta-medlemmarnas behöriga nationella 
myndigheter ha lagts till utöver bidragen från Europeiska kommissionen och EU-
medlemsstaternas nationella behöriga myndigheter. I stället lades bidragen från Efta-
medlemmarnas nationella behöriga myndigheter till dem från medlemsstaternas 
nationella behöriga myndigheter. Detta innebar att det totala bidragsbeloppet från alla 
nationella behöriga myndigheter blev lägre. Följaktligen betalade EU-
medlemsstaternas och Efta-medlemmarnas nationella behöriga myndigheter 
711 247 euro mindre än vad de skulle ha gjort till EBA:s budget 2019. 

                                                      
5 EUT L 327, 5.12.2008, s. 9. 



 9 

 

20 Under 2019 bidrog nationella behöriga myndigheter med 1 810 400 euro till 
pensionsavgifter som ska betalas av arbetsgivaren (EBA). Beloppet baserades på 
uppskattade siffror. Bidragen från de nationella behöriga myndigheterna justerades 
aldrig i förhållande till de faktiska siffrorna (1 755 144 euro). Vi kunde inte heller se att 
man hade planerat att göra en sådan justering. 

Vidare sänktes beloppet för bidragen från de nationella behöriga myndigheterna och 
EU under 2019 med 1 823 361 euro. Detta berodde på att EBA hade ett 
budgetöverskott 2017. Men 2017 bidrog EU med 37,16 % och de nationella behöriga 
myndigheterna med 62,84 % av budgeten. Sänkningen på grund av budgetöverskottet 
borde ha fördelats på samma sätt, det vill säga 37,16 % respektive 62,84 %. I stället 
fördelades överskottet från 2017 annorlunda, nämligen med 40 % respektive 60 %. 
Följaktligen borde bidragen från de nationella behöriga myndigheterna ha sänkts med 
ytterligare 51 783 euro. 

Sammantaget innebär alla dessa differenser att bidragen från de nationella behöriga 
myndigheterna borde ha varit 604 208 euro högre. 

21 EBA flyttade sitt huvudkontor till Paris 2019. Den nya värdmedlemsstaten, 
Frankrike, gav bidrag till de kostnader som uppstod till följd av flytten, däribland 
kostnader för kontorshyran i Paris. Landet bidrog med 2 500 000 euro i januari 2019 
och 500 000 euro i januari 2020. Dessa bidrag tas upp i den ändrade budgeten för 2019 
med anmärkningen ”pro memoria”. De nämns inte alls i budgeten för 2020. Båda 
budgetarna antogs i december 2019 när man redan kände till beloppet för den nya 
värdmedlemsstatens bidrag. Den ändrade budgeten för 2019 och budgeten för 2020 
innehåller inte tillräcklig information om den nya värdmedlemsstatens bidrag till EBA:s 
löpande kostnader. 
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Iakttagelser om internkontroller 

22 Sedan maj 2019 har EBA ett ramavtal med ett it-företag. I enlighet med 
kontraktet har it-företaget tillhandahållit konsulter som arbetar i EBA:s lokaler. It-
företaget har inte sin hemvist i Frankrike. Myndigheten kunde inte bekräfta för 
revisorerna om it-konsulterna som tjänstgjorde i dess lokaler hade status som 
utstationerade arbetstagare enligt bestämmelserna i fransk lagstiftning om 
införlivandet av direktivet om utstationering av arbetstagare (Europaparlamentets och 
rådets direktiv 96/71/EG6) och tillämpningsdirektivet (Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/67/EU7). 

Enligt förordningen om finansiella regler för unionens allmänna budget ansvarar EBA, i 
egenskap av upphandlingsmyndighet, för att kontrollera kontraktsparternas 
förklaringar om att de följer de sociala och arbetsrättsliga regler som gäller för EU och 
på nationell nivå (inklusive reglerna för utstationering av arbetstagare). Myndigheten 
borde ha uppfyllt detta krav genom att be sin kontraktspart lämna en förteckning över 
dessa arbetstagare och skicka bevis för att styrka att den följde värdmedlemsstatens 
nationella lagstiftning (t.ex. bevis på att kontraktsparten hade underrättat 
värdmedlemsstaten om de utstationerade arbetstagarna). Avsaknaden av sådana 
kontroller exponerar myndigheten för rättsliga risker och anseenderisker.  

23 Enligt uppgifter från EBA avgick myndighetens verkställande direktör den 
2 augusti 2019. Han meddelade att han avsåg att tillträda en tjänst som verkställande 
direktör för Association for Financial Markets in Europe som företräder 
finansmarknaderna i Europa. Det finns vissa restriktioner för nuvarande och före detta 
anställda vid EBA om de vill byta tjänst på detta sätt. En av restriktionerna är att deras 
nya verksamhet måste godkännas av EBA:s tillsynsstyrelse. Enligt tjänsteföreskrifterna 
och EBA:s inrättandeförordning kan tillsynsstyrelsen, när det ligger i tjänstens intresse, 
antingen förbjuda tidigare anställda att utöva den nya verksamheten eller föreskriva 
lämpliga villkor för att godkänna den. I detta fall gav tillsynsstyrelsen sitt godkännande 
till den tidigare verkställande direktören att ta sig an den nya rollen, enligt vissa villkor. 

                                                      
6 EGT L 18, 21.1.1997, s. 1. 

7 EUT L 159, 28.5.2014, s. 11. 
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24 Europeiska ombudsmannen inledde en undersökning av ärendet i januari 2020.
Den 7 maj 2020 kom Europeiska ombudsmannen fram till att EBA:s beslut att inte 
förbjuda den verkställande direktören från att bli verkställande direktör för en 
lobbyorganisation inom finanssektorn var att betrakta som ett administrativt 
missförhållande8. Enligt Europeiska ombudsmannen hade ett förbud mot bytet av 
tjänst varit en nödvändig och proportionell åtgärd i detta särskilda fall.9 
Ombudsmannen ansåg även att det faktum att EBA inte omedelbart ströp den 
verkställande direktörens tillgång till konfidentiella uppgifter var att betrakta som ett 
administrativt missförhållande. Ombudsmannen rekommenderade att EBA bör 
förbättra sin hantering av liknande situationer i framtiden10 (ärende 2168/2019/KR). 

Den 7 maj 2020 utfärdade Europeiska ombudsmannen en rekommendation där den 
krävde ett utförligt svar från EBA senast den 31 augusti 2020. EBA skickade sitt svar 
den 28 augusti 202011. I svaret uppgav EBA att den hade antagit en ny policy för att ta 
itu med ombudsmannens detaljerade rekommendationer. 

Uppföljning av tidigare års iakttagelser 

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

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Alex 
Brenninkmeijer som ordförande, i Luxemburg den 22 september 2020. 

För revisionsrätten 

Klaus-Heiner Lehne 
ordförande 

8 Se punkt 33 eller s. 11 i ombudsmannens rekommendation i ärende 2168/2019/KR. 

9 Se punkt 33 eller s. 11 i ombudsmannens rekommendation i ärende 2168/2019/KR. 

10 Se s. 11 i ombudsmannens rekommendation i ärende 2168/2019/KR. 

11 https://www.ombudsman.europa.eu/sv/correspondence/sv/131987 

https://www.ombudsman.europa.eu/sv/correspondence/sv/131987


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

2018 

EBA:s och Esmas gemensamma upphandlingsförfarande för att hyra kontorslokaler i 
Paris misslyckades, vilket innebar att man gick miste om stordriftsfördelar och 
effektivitetsvinster. Myndigheterna bör förbättra sitt samarbete och göra 
gemensamma upphandlingsförfaranden när det är möjligt. 

Ej tillämpligt 

2018 
Myndigheten har gjort stora ansträngningar för att utarbeta upphandlingsdokument 
och en metod för utvärdering av anbud men det behövs fortfarande striktare och mer 
övergripande tilldelningskriterier. 

Har genomförts 

2018 

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

Pågår 



MYNDIGHETENS SVAR 

18. Under 2019 övergav EBA:s it-förvaltning den operativa modell som användes i London
och som var starkt beroende av tillfällig it-personal. I Paris införde myndigheten en
tjänsteinriktad leveransmodell med en it-leverantör som använde offererade avtal enligt
löpande räkning. Från och med 2020 kommer EBA att fortsätta att fullt utveckla och
förankra den tjänstebaserade användningen av it-tjänster med sin huvudsakliga it-
leverantör. I detta sammanhang kommer EBA att iaktta behovet av tydlig gränsdragning och
samtidigt möjliggöra nära integrering av tjänster med tredje part, vilket behövs för
tjänsternas kvalitet och effektivitet.

19. På grund av tidpunkten då felet upptäcktes kunde det inte åtgärdas under budgetåret
2019. Då budgetgenomförandet under 2019 uppgick till 97,3 procent ledde detta fel till att
det totala överskottsvärdet minskade. EBA har kommit fram till hur detta problem kan
åtgärdas på ett sätt som är rättvist för kommissionen och den nationella behöriga
myndigheten. Det innebär justering av uppdelningen av överskottet för 2019 som kommer
att återföras till kommissionen och den nationella behöriga myndigheten under 2021.

20. I revisionsrättens iakttagelse nämns inte att kommissionen också föreskriver att
arbetsgivaren ska betala pensionsavgifter. Vi delar dock revisionsrättens uppfattning att
reglerna för bidrag till EBA behöver klargöras ytterligare.

21. EBA kommer att ta hänsyn till denna iakttagelse i framtida budgetar.

22. Vi delar uppfattningen att det behövs en kontroll och oberoende bedömning av om
kontraktsparterna till fullo efterlever den franska lagstiftningen. Under 2019 började EBA
inrätta ett system för kontroll av efterlevnadsintyg. Arbetet med detta kommer att slutföras
2020 och kommer att uppdateras för att omfatta information som rör 2019 och fortlöpande
efterlevnad.

23. EBA:s tidigare verkställande direktör underrättade EBA två dagar efter att han hade fått
ett anställningserbjudande från sin blivande nya arbetsgivare. När det gäller perioden då
han var sökande till tjänsten visade EBA:s granskning av den tidigare verkställande
direktörens ansvarsområden och uppgifter under denna period att de inte innebar någon
risk för intressekonflikt. Detta gäller särskilt EBA:s politiska arbete, baserat på en granskning
av punkterna på dagordningen för tillsynsstyrelsens möten som hölls under denna period.

24. EBA har mottagit ombudsmannens slutsatser och kommer att avge ett utförligt yttrande
senast den 31 augusti 2020 på begäran av ombudsmannen. EBA vidtar åtgärder för att
genomföra ombudsmannens rekommendationer och har i synnerhet infört interna
processer för att upphäva tillgången till konfidentiell information när anställda slutar för att
de har fått ett annat arbete.
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