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EU-byråerna: ”Räkenskaperna är tillförlitliga och transaktionerna 
har i huvudsak genomförts i enlighet med reglerna”, säger 
revisorerna. 

Europeiska revisionsrätten gjorde uttalanden utan reservation om årsredovisningarna för 
Europeiska unionens byråer och godkände dem som tillförlitliga. Revisorerna gjorde också 
uttalanden utan reservation om de finansiella transaktionerna för 40 byråer, och i ett fall ett 
uttalande med reservation. 

EU-byråerna är separata juridiska enheter som inrättas genom sekundärlagstiftning för att utföra 
specifika tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter som hjälper EU-institutionerna att 
utforma och genomföra sin politik.  

"EU-byråerna bidrar i hög grad till genomförandet av program och politik på områden som är av 
grundläggande betydelse för EU-medborgarnas dagliga liv, till exempel hälsa, säkerhet, trygghet, 
frihet och rättvisa", sade Rimantas Šadžius, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för de 
årliga revisionerna av byråerna.  Som revisorer är vi därför glada att kunna rapportera att deras 
räkenskaper gav en sann och rättvisande bild av deras finanser och att deras inkomst- och 
betalningstransaktioner följde reglerna i de flesta fall. Vi har dock lämnat ett antal 
rekommendationer som framför allt gäller ytterligare förbättringar av effektiviteten i deras 
förvaltning". 

Revisorerna kom fram till att årsredovisningarna för alla 41 byråerna var tillförlitliga, det vill säga 
att de gav en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av deras finansiella ställning, finansiella 
resultat och kassaflöden för 2016. Vidare kom revisorerna fram till att de finansiella transaktioner 
som ligger till grund för deras årsredovisningar var lagliga och korrekta för 40 av byråerna, det vill 
säga de följde de gällande reglerna. När det gällde Europeiska stödkontoret för asylfrågor gjorde 
revisorerna ett uttalande med reservation på grund av att principerna för offentlig upphandling 
inte efterlevdes. 

Revisorerna pekade på områden som några byråer kan förbättra, men detta påverkar inte 
revisionsuttalandena. Offentlig upphandling är i allmänhet ett område med många fel där det 
finns risk för att man inte får bästa valuta för pengarna, och flera byråer hade problem som 
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gällde personalförvaltningen. Revisorerna rekommenderar att byråerna överväger att 
harmonisera sina informationssystem för förvaltning av personal och kontrakt så att de blir mer 
kostnadseffektiva och kontrollriskerna minskar. 

Revisionerna var inte inriktade på resultat, men revisorerna tog ändå hänsyn till eventuella risker 
som berodde på dåliga resultat eller dålig ekonomisk förvaltning. De konstaterade att byråernas 
budgetförvaltning generellt blir bättre, men varnade för att de anslag som förs över till nästa år 
fortsätter att vara höga och för att några byråer överskattar sina budgetbehov. De hänvisade 
också till de möjliga konsekvenser som Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen kan 
få för flera byråers inkomster och verksamheter, och noterade särskilt att de två byråerna som 
ligger i London ännu inte kunde tillhandahålla en tillförlitlig uppskattning av de framtida 
kostnaderna.  

De externa utvärderingar som har gjorts av byråerna var i allmänhet positiva, och byråerna följde 
upp dem med åtgärdsplaner, sade revisorerna. För några byråer finns det dock inget lagstadgat 
krav på en extern utvärdering, eller så ska den inte göras tillräckligt ofta. 

Meddelande till redaktörer 

Europeiska revisionsrätten granskade 32 decentraliserade byråer, sex genomförandeorgan och 
tre övriga byråer för budgetåret 2016. Revisorerna gjorde analyser, granskade enskilda inkomst- 
och betalningstransaktioner, bedömde nyckelkontroller i byråernas system för övervakning och 
kontroll och använde andra revisorers arbete när det var lämpligt. Idag har de offentliggjort de en 
sammanfattning av sina granskningsresultat, vilka används av Europaparlamentet och rådet eller 
andra myndigheter som beviljar ansvarsfrihet. 

Den totala budgeten 2016 för samtliga byråer (utom den gemensamma resolutionsnämnden som 
fick närmare 12 miljarder euro till sin budget från kreditinstitut) var cirka 3,4 miljarder euro. 
Omkring 2,4 miljarder euro finansierades från EU:s budget, och cirka 1 miljard euro finansierades 
genom avgifter och direkta bidrag från ekonomiska operatörer, EU:s medlemsstater och andra 
länder. I slutet av 2016 hade byråerna 10 364 anställda, vilket är en ökning med cirka 500 
personer jämfört med 2015 som till största delen beror på nya uppgifter. 

Årsrapporterna om EU-byråerna, svaren på dem och sammanfattningen Revisionen 2016 av EU:s 
byråer i korthet finns på revisionsrättens webbsida på 23 EU-språk. 

 


