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EU-agenturernes tilskud: "Der er stadig mangler," siger 
revisorerne 
En ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret påpeger mangler ved EU-agenturernes forvaltning 
af de tilskud, de tildeler. Revisorerne har i flere år kritiseret de kontrolsystemer, agenturerne 
anvender i forbindelse med tilskud. De reviderede agenturer overholder nu generelt reglerne, men 
der blev konstateret særlige mangler i relation til resultatovervågning og evaluering. I specifikke 
tilfælde overholdt tildelingsprocedurerne ikke fuldt ud de grundlæggende principper om 
gennemsigtighed og ligebehandling. Der er også stadig risiko for interessekonflikter, advarer 
revisorerne.  

Revisorerne undersøgte systemerne og kontrollerne i fem agenturer: Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi, Frontex - det agentur, der er ansvarligt for de ydre grænser, Det Europæiske 
Miljøagentur, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme. Tilsammen tegner disse agenturer sig for lidt over 90 % af 
den samlede tilskudsfinansiering mellem 2013 og 2015, som beløb sig til 740 millioner euro. 

Revisorerne konkluderede, at agenturerne generelt tildelte og udbetalte tilskud i overensstemmelse 
med reglerne, men at de fleste af dem ikke i tilstrækkelig grad undersøgte alternative 
finansieringsmuligheder, og at tilskud i nogle tilfælde ikke var det mest effektive redskab. De fleste af 
de reviderede agenturer kunne forbedre deres tildelingsprocedurer, kontrolsystemer og resultatmåling 
yderligere. Agenturerne målte ikke effektiviteten af deres tilskud tilfredsstillende, siger revisorerne.  

"Tilskud bidrog generelt til at gennemføre disse agenturers politikker", siger Dr Louis Galea, det 
medlem af Den Europæiske Revisionsret, der har ansvaret for denne beretning. "Men agenturerne 
havde ikke indført hensigtsmæssige systemer til overvågning og evaluering af de tilskudsfinansierede 
aktiviteter." 
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Til alle agenturer, der anvender tilskud, anbefaler revisorerne følgende: 

• Før der iværksættes tilskud, bør de undersøge, om tilskud er et det mest effektive 
finansieringsredskab. Forenklede omkostningsmuligheder og direkte tildeling bør også 
anvendes, når det er berettiget 

• Deres arbejdsprogrammer bør angive de aktiviteter, der skal gennemføres ved hjælp af tilskud, 
idet der lægges særlig vægt på de specifikke mål og forventede resultater, samt de planlagte 
finansielle og menneskelige ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre 
tilskudsforanstaltningerne 

• Når der anvendes særlige tilskudsprocedurer, bør de indføre formelle interne procedurer, som 
beskytter mod potentielle interessekonflikter og sikrer, at principperne om gennemsigtighed og 
ligebehandling overholdes 

• De bør fortsætte med at styrke deres system til kontrol med gennemførelsen af 
tilskudsprojekter  

• De bør oprette overvågnings- og rapporteringssystemer, som er baseret på centrale resultat- og 
effektorienterede præstationsindikatorer samt resultaterne af efterfølgende evalueringer. 

 

Særberetning nr. 12/2016 "Agenturernes anvendelse af tilskud: ikke altid hensigtsmæssig eller bevisligt effektiv" 
kan fås på 23 EU-sprog på eca.europa.eu. 

 


