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EU-byråernas bidrag: ”brister kvarstår”, säger EU:s revisorer. 
Enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten finns det brister i EU-byråernas förvaltning av de 
bidrag som de beviljar. Under många år har revisorerna kritiserat systemen för kontroll av byråernas 
bidrag. I allmänhet förvaltade byråerna bidragen i enlighet med reglerna, men enskilda brister 
konstaterades när det gällde resultatövervakning och utvärdering. I några specifika fall följde inte 
urvals- och tilldelningsförfarandena de grundläggande principerna om insyn och likabehandling. 
Revisorerna varnar också för att risken för intressekonflikter kvarstår.  

Revisorerna undersökte systemen och kontrollerna vid fem byråer: Europeiska institutet för innovation 
och teknik, Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens 
medlemsstaters yttre gränser, Europeiska miljöbyrån, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 
och Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Tillsammans stod dessa fem för 
lite drygt 90 % av de totala bidrag som betalades ut av byråer mellan 2013 och 2015, vilka uppgick till 
740 miljoner euro. 

Revisorerna drog slutsatsen att de granskade byråerna i allmänhet beviljade och betalade ut bidrag i 
enlighet med reglerna, men de flesta övervägde inte på ett tillfredsställande sätt alternativa 
finansieringsalternativ och i några fall var bidrag inte det bästa verktyget. Vid de flesta granskade 
byråer kunde tilldelningsförfarandena, kontrollsystemen och resultatmätningen bli bättre. Byråerna 
mätte inte bidragsåtgärdernas ändamålsenlighet på ett tillfredsställande sätt, säger revisorerna.  

”Bidragen bidrog i allmänhet till att byråernas verksamhet genomfördes”, sade Louis Galea, den 
ledamoten av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Men byråerna har inte inrättat 
tillfredsställande övervaknings- och utvärderingssystem för sina bidragsfinansierade verksamheter.” 

Revisorerna rekommenderar de byråer som använder bidrag att 

• innan de använder sig av bidrag, undersöka om det är det ändamålsenligaste 
finansieringsverktyget, tillämpa förenklade kostnadsalternativ och direkt tilldelning när det är 
berättigat, 
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• ange i sina arbetsprogram vilka verksamheter som ska genomföras med hjälp av bidrag, och 
särskilt titta på vilka specifika mål och förväntade resultat som ska uppnås genom de 
bidragsfinansierade åtgärderna och vilka planerade finansiella resurser och personalresurser 
som behövs för att genomföra bidragsåtgärderna, 

• inrätta formella interna förfaranden för skydd mot potentiella intressekonflikter och följa 
principerna om öppenhet och likabehandling när de tillämpar särskilda bidragsförfaranden, 

• fortsätta att förbättra de kontrollsystem som gäller genomförandet av bidragsprojekt, 
• införa system för övervakning och rapportering som baseras på effektorienterade centrala 

resultatindikatorer och efterhandsutvärderingar. 

 

Särskild rapport nr 12/2016 Byråernas finansiering med hjälp av bidrag är inte alltid det bästa valet och man har 
inte kunnat visa att den finansierade verksamheten är ändamålsenlig finns på 23 EU-språk på eca.europa.eu. 

 


