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Resumé
I EU's decentrale agenturer og andre organer (EU-agenturer) er organer reguleret ved

europæisk offentlig ret, som har egen status af juridisk person, hvilket adskiller dem
fra EU-institutionerne. I dag er 37 EU-agenturer placeret i 23 medlemsstater, og de
beskæftiger sig med en lang række emner af interesse for EU-borgerne. De fleste blev
oprettet mellem 2000 og 2010. De omfatter bl.a. agenturer inden for
luftfartssikkerhed, fødevaresikkerhed, erhvervsuddannelse, lige muligheder, stabilitet i
finans- og banksektoren, miljø, dyrebeskyttelse, migration og grænsekontrol. I 2018
beløb deres samlede årlige budget sig til 4,0 milliarder euro (svarende til 2,8 % af EU's
almindelige budget), og samtlige agenturer beskæftigede tilsammen 8 957
medarbejdere (13,4 % af alle ansatte i EU).

II Tidligere fokuserede Revisionsretten hovedsagelig på de enkelte agenturers

performance, og dette er Revisionsrettens første samlede vurdering af de betingelser,
EU har indført for at sikre, at agenturerne reelt gennemfører dets politikker til fordel
for alle borgere. EU's agenturer er kendetegnet ved deres forskellige
forvaltningsstrukturer, mandater og opgaver, og der er oprettet forskellige agenturer
for at imødekomme forskellige former for udfordringer. Dette gør det vanskeligt at
evaluere agenturernes samlede performance. Deres fælles formål er imidlertid at
gennemføre EU-politik og europæisk samarbejde til gavn for EU's borgere.

III Vi udførte denne revision på grundlag af den interesse, som Europa-Parlamentet,

Europa-Kommissionen og EU-agenturerne selv har givet udtryk for. Denne beretning
har til formål at indlede en drøftelse om EU's fremtidige forvaltning af agenturernes
performance. Den bygger på den viden, vi har indsamlet i vores årlige finansielle
revisioner af agenturerne og i tidligere forvaltningsrevisioner af individuelle agenturer.
Vi supplerede dette med en omfattende gennemgang af vigtige dokumenter fra EUinstitutionerne og alle agenturer, interview med centralt personale i Kommissionen og
agenturerne, en omfattende undersøgelse af agenturernes interessenter, to paneler af
eksperter og interessenter, en analyse, som anvendte big data-teknikker, vedrørende
agenturernes medietilstedeværelse og en sammenligning af EU's performanceramme
for agenturer med rammerne i USA og Australien.

6

IV Vores overordnede revisionsspørgsmål er, om Kommissionen og agenturerne har

indført passende betingelser for at sikre EU-agenturernes performance. Vi
identificerede to nøglekriterier for alle agenturer. Det første er fleksibilitet til at tjene
den relevante EU-politik og det relevante europæiske samarbejde, navnlig når
politikkens anvendelsesområde er bredt og kan ændres i en kompleks global kontekst.
Dette var en af intentionerne i den fælles tilgang, som blev undertegnet af
Kommissionen, Rådet og Parlamentet i 2012, med krav om, at alle agenturer evalueres
regelmæssigt. I praksis er dette imidlertid kun delvist opnået, og vi konstaterede en
mangel på fleksibilitet med hensyn til agenturernes struktur og drift samt eventuelle
afvikling.

V Det andet performancekriterium, som vi undersøgte, var, i hvilket omfang

agenturerne handlede som centre for ekspertise og netværkssamarbejde til
gennemførelse af EU's politikker. Dette kræver veltilrettelagt forvaltning og
samarbejde. Vi identificerede tilfælde af alt for komplekse eller svage
forvaltningsordninger og konstaterede, at performancelysninger fokuserede på output
og aktiviteter frem for på deres bidrag til gennemførelse af politikker. Desuden viste
vores revision, at et manglende samarbejde med og/eller manglende støtte fra
medlemsstaterne, industrien, Kommissionen eller andre agenturer forhindrer visse
agenturer i at varetage deres rolle fuldt ud.

VI Vi anbefaler derfor, at Kommissionen og agenturerne:
1)

sikrer, at agenturernes struktur er relevant, sammenhængende og fleksibel

2)

tildeler ressourcer på en mere fleksibel måde

3)

forbedrer forvaltning, ansvarlighed og rapportering om performance

4)

styrker agenturernes rolle som centre for ekspertise og netværkssamarbejde.
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Indledning
EU-agenturernes mangfoldighed

01 EU's decentrale agenturer og andre organer (EU-agenturer) er organer reguleret

ved europæisk offentlig ret, som har egen status af juridisk person, hvilket adskiller
dem fra EU-institutionerne. De oprettes via en afledt retsakt. Der er forskellige former
for agenturer: seks forvaltningsorganer under Kommissionen og 37 decentrale EUagenturer. Kommissionens forvaltningsorganer fungerer som Kommissionens udvidede
tjenestegrene med henblik på at gennemføre specifikke opgaver på dennes vegne. I
denne beretning menes der med "agenturer" EU's decentrale agenturer og andre
organer, med mindre andet er angivet.

02 Agenturerne oprettes af lovgiveren (Rådet og Parlamentet) baseret på et forslag

fra Kommissionen for en ubestemt periode. De ledes af en bestyrelse med
repræsentanter for bl.a. både medlemsstaterne og Kommissionen. De bidrager til
gennemførelsen af EU's politikker og støtter samarbejde mellem EU og de nationale
regeringer ved at samle teknisk ekspertise.

Figur 1 - Hvordan finansieres EU-agenturerne og andre organer?

EU's almindelige budget

144,8 mia. euro
1,6 mia. euro
Bidrag fra EU's
almindelige budget

1,2 mia. euro
Indtægter afsat af
Kommissionen til
delegerede opgaver

1,0 mia. euro
Gebyrer, afgifter og
bidrag fra nationale
tilsynsmyndigheder

0,2 mia.
euro

Andre indtægter

6,9 mia.
euro

Kreditinstitutternes
bidrag til Den
Fælles
Afviklingsfond og
SRB

Kilde: EU's almindelige budget for 2018 og agenturernes budgetter for 2018, tal kompileret af
Revisionsretten.
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03 I 2018 beløb det samlede budget for alle agenturerne (undtagen SRB) sig til

4,0 milliarder euro (2,8 % af EU's almindelige budget for 2018) (jf. figur 1). Se de fulde
navne på alle de agenturer, der er nævnt i denne beretning, i bilag I. 2018-budgettet
for SRB med dets specifikke mandat til at oprette en afviklingsfond finansieret af
kreditinstitutter var på 6,9 milliarder euro (0,1 milliard til Afviklingsinstansens
administrative budget og 6,8 milliarder euro til Afviklingsfonden). I 2018 var
agenturerne placeret i 23 medlemsstater (jf. figur 2) og beskæftigede 8 957 ansatte 1
(13,4 % af det samlede personale i EU's institutioner og agenturer) (jf. figur 3) fra alle
medlemsstaterne.

Figur 2 - Hvor ligger EU-agenturerne og andre organer?
Danmark
EEA

Sverige
ECDC

Litauen
Letland
EIGE BEREC-kontoret

Finland
ECHA

Estland
eu-LISA
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EASA, EIOPA

Polen
Frontex
Den Tjekkiske Republik

Nederlandene
EMA, Eurojust,
Europol

GSA
Østrig
FRA

Irland
Eurofound

Slovakiet
ELA

Belgien
SRB

Ungarn
Cepol, EIT

Luxembourg
CdT, ESA, EPPO

Rumænien
-

Frankrig
CPVO, EBA,
ERA, ESMA

Bulgarien
-

Portugal
EMCDDA
EMSA

Spanien
EFCA, EUIPO,
EU-OSHA

Cypern
-

Italien
EFSA, ETF

Slovenien
ACER

Μalta
EASO

Kroatien
-

Grækenland
Cedefop,
ENISA

Kilde: Revisionsretten.

1

Tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte samt udstationerede nationale
eksperter.
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Figur 3 - Hvem arbejder for EU-agenturerne og andre organer?

Antal ansatte pr. agentur
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Kilde: Revisionsretten.

04 De første agenturer (Cedefop og Eurofond2) blev oprettet i 1975. Efter

ikrafttrædelsen af den europæiske fælles akt i 1987, som sigtede mod at gennemføre
det indre marked senest i 1992, blev der oprettet flere agenturer i 1990'erne, men de
fleste blev etableret i løbet af det nye årtusinds første årti (jf. figur 4).

2

Af pladshensyn bruger vi forkortelser/akronymer til at henvise til alle agenturer. De fulde
navne findes i bilag I.
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Figur 4 - Hvor mange EU-agenturer og andre organer er der?
EPPO

ELA

Cedefop, Eurofound
*ESA blev oprettet i 1958

SRB

eu-LISA
EASO, EBA, EIOPA, ESMA
ACER, BEREC-kontoret,
Europol
EIT

Stigningen i
antallet af
agenturer

FRA
ECHA, EIGE
Cepol, EFCA
ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA

EASA, EFSA, EMSA, Eurojust

EEA, ETF

EMA, EMCDDA
CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

Bemærk: De år, der er angivet i figuren, henviser til det år, hvor agenturets oprettelsesakt trådte i
kraft
Kilde: Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018.

05 Agenturerne blev oprettet efterhånden som særlige behov opstod. Et væsentligt

antal af dem blev oprettet eller fik yderligere ansvarsopgaver som reaktion på en krise
(f.eks. EBA, EIOPA, ESMA og SRB i finanssektoren; EASO og Frontex i forbindelse med
migrationsspørgsmål og grænsekontrol; EMSA og EFCA vedrørende sikkerhed til søs og
fiskerikontrol). De fleste agenturer blev oprettet som nye organer med henblik på at
overtage ansvarsområder, som indtil da hørte under Kommissionen og/eller
medlemsstaterne. Kommissionen begrundede dette med de pågældende opgavers
meget tekniske karakter eller et ønske om effektivitet: Et specialiseret organ kan
udføre de samme opgaver på en mere effektiv eller fleksibel måde, og det har også
lettere ved at tiltrække kompetent specialiseret personale og opbygge ekspertise.
Nogle agenturer (f.eks. Europol, EBA, EIOPA og ESMA) efterfulgte multinationale
organer på europæisk plan.
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06 Agenturerne kan inddeles på forskellige måder, for eksempel efter deres vigtigste

opgaver og ansvarsområder:
1)

En første gruppe af agenturer støtter det indre marked, sundheds- og
miljørelaterede målsætninger vedrørende registreringer, attesteringer og
godkendelser på EU-plan (f.eks. CPVO, EASA, ECHA, ERA, EUIPO, EFSA og EMA).

2)

En anden gruppe med mandater på områderne sikkerhed og retfærdighed har
mere operationelle ansvarsområder og hjælper medlemsstaterne ved at
koordinere fælles aktiviteter (f.eks. Cepol, EASO, Eurojust, Europol og Frontex).

3)

En tredje gruppe har hovedsagelig ansvaret for regelfastsættelse og
tilsynsopgaver (f.eks. ACER, EBA, EIOPA og ESMA, som udarbejder tekniske
standarder for energisektoren og finanssektoren og sikrer fælles tilsynspraksis i
EU).

4)

En sidste gruppe beskæftiger sig hovedsagelig med forskning, dataindsamling og
-analyse med sigte på at støtte EU-institutioner og medlemsstater i at udvikle
evidensbaserede politikker (f.eks. Cedefop, EIGE og FRA).

Et skift fra overholdelse til performance

07 Hvert agentur oprettes via en separat og specifik oprettelsesakt. På grund af de

enkelte agenturers specifikke aktiviteter, er agenturerne forskellige med hensyn til
forvaltningsmodel, finansieringskilder, evalueringskrav osv.

08 I 2012 undertegnede Parlamentet, Rådet og Kommissionen en fælles erklæring

om en fælles tilgang for agenturer, som var et skridt væk fra finans- og
overholdelsesorienteret forvaltning i retning af en mere performanceorienteret form
for forvaltning. Den fælles tilgang understregede, at agenturernes direktører bør gøres
mere klart ansvarlige for performance. Den foreslog bl.a. en forvaltningsstruktur med
to niveauer, når dette giver en forventning om større effektivitet (bestyrelser og
direktioner), årlige og flerårige arbejdsprogrammer, årlige aktivitetsrapporter,
performanceindikatorer for agenturer og deres direktører, indførelse af
aktivitetsbaserede budgetterings-/forvaltningssystemer (ABB/ABM), periodiske
eksterne evalueringer osv.
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09 Desuden har Kommissionen offentliggjort flere værktøjer til videreudvikling af en

performanceorienteret forvaltnings- og overvågningsramme. Rammen omfatter en
rammefinansforordning for agenturerne (2013, ophævet og erstattet i 2019),
retningslinjer for udarbejdelse af enhedsprogrammeringsdokumenter (SPD'er), som
kombinerer et agenturs årlige arbejdsprogram med et rullende treårigt program og
konsoliderede årlige aktivitetsrapporter (2014 og revideret i 2020) med fastlæggelse af
Kommissionens seneste ramme for budget, planlægning, rapportering, performance
og forvaltning for decentrale agenturer og retningslinjerne for bedre regulering og
"værktøjskassen" for bedre regulering (2017).

10 EU-agenturernes netværk (EUAN), som blev oprettet af agenturerne for at øge

deres synlighed og identificere mulige synergier, bidrog også til en mere
performanceorienteret kultur. I 2012 oprettede EUAN et netværk for resultatudvikling
(PDN), som aktivt letter udvikling af praksis, samarbejde om performancespørgsmål og,
i et vist omfang, udveksling af tjenester, hvor det er muligt. PDN har udviklet værktøjer
såsom evalueringshåndbogen for agenturer (2018), en værktøjskasse til selvevaluering
ved gennemførelse af performance-/resultatbaserede retningslinjer (2018) og en
database med nøgleperformanceindikatorer (i gang).

11 De ovennævnte performanceværktøjer og foranstaltninger har skabt en stigende

tendens til harmonisering og tilpasning blandt det voksende antal agenturer, selv om
gennemførelsesgraden stadig er varierende. Samtidig har værktøjerne og
foranstaltningerne også genereret et væld af oplysninger for hvert enkelt agentur med
fokus på dets aktiviteter og output.
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Revisionens omfang og
revisionsmetoden
12 Vores overordnede revisionsspørgsmål er, om passende betingelser for at sikre

EU-agenturernes performance er tilstede. I en tid hvor EU tilpasser sine strategiske
prioriteter og knappe ressourcer til gennemførelsen af dets politikker til gavn for
borgerne, har denne beretning til formål at indlede en drøftelse om EU's fremtidige
forvaltning af dets agenturers performance. Vi fokuserede på følgende to spørgsmål:
1)

2)

Agenturernes struktur og drift samt eventuelle afvikling (dvs. agenturernes
livscyklus) bør være fleksibel for at bidrage til gennemførelsen af EU's politik og
styrke det europæiske samarbejde. Dette betyder følgende:
a)

Når opgaver overdrages til et agentur, bør det være fordi, det er en bedre
løsning end at lade Kommissionen selv eller (under nærhedsprincippet)
medlemsstaterne udføre dem.

b)

Eksisterende agenturers relevans og sammenhæng bør evalueres
regelmæssigt for at opnå positive synergier og stordriftsfordele.

c)

Agenturer har brug for tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer
for at varetage deres mandater og udføre alle opgaver.

d)

Planlægningen af de enkelte agenturers arbejde bør være så fleksibel, at den
gør det muligt for dem at reagere på hastigt skiftende miljøer.

Agenturerne bør udnytte deres potentiale fuldt ud som centre for ekspertise og
netværkssamarbejde for at fremme udvekslingen af ekspertise, samle
medlemsstaterne om at indfri fælles interesser og fælles politiske målsætninger,
hvor det er muligt, og udøve en netværksfunktion med henblik på at styrke
samarbejdet med andre europæiske og internationale partnere. Dette kræver:
a)

en formålstjenlig forvaltningsstruktur

b)

passende ansvarlighedsordninger, som involverer interessenter

c)

god kommunikation med interessenter og EU-borgere

d)

et effektivt samarbejde med andre organer på nationalt plan, EU-plan og
internationalt plan, både offentlige og private.
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13 Vi baserede vores sæt kriterier på agenturernes specifikke forordninger,

rammefinansforordningen, Kommissionens retningslinjer og værktøjskasse for bedre
regulering 3, den fælles erklæring om en fælles tilgang og køreplanen for opfølgningen
på den fælles tilgang til EU's decentrale agenturer samt andre retningslinjer fra
netværket af EU-agenturer.

14 Revisionen fandt sted mellem marts og september 2019. Den omfatter EU's

decentrale agenturer og deres partnergeneraldirektorater (GD'er) i Kommissionen (jf.
bilag II). Vi henviser kun til Kommissionens forvaltningsorganer med henblik på
sammenligning, hvor det er relevant.

15 Vi indsamlede revisionsbevis gennem:
o

en gennemgang af vigtige dokumenter for alle agenturer (grundforordninger,
årsberetninger, programmeringsdokumenter, evaluerings- og revisionsrapporter,
konsekvensanalyser, bestyrelsesmødereferater osv.)

o

mere end 250 interview med ledere og nøglemedarbejdere i 21 agenturer og
10 GD'er i Kommissionen, som er partner-GD'er for 32 agenturer

o

en spørgeundersøgelse blandt 2 500 af agenturets interessenter (jf. bilag III), bl.a.
bestyrelsesmedlemmer, embedsmænd fra medlemsstaterne, repræsentanter for
erhvervslivet og forbrugerorganisationer, ngo'er og akademikere. Agenturerne
leverede selv listen over interessenter, men vi foretog den endelige udvælgelse
og sikrede, at alle de vigtigste interessentgrupper var repræsenteret. Vi modtog
1 000 besvarelser

o

en analyse, som anvendte big data-teknikker, vedrørende agenturernes
medietilstedeværelse indhentet af Europe Media Monitor (EMM) mellem januar
2018 og juli 2019 (jf. bilag IV). Dette datasæt indeholdt mere end
200 000 nyhedsartikler, der nævnte agenturerne, fra mere end 5 000 forskellige
nyhedskilder i over 160 lande

o

to rundbordsdiskussioner med akademikere og fagfolk fra Kommissionen, Rådet
og Parlamentet. Drøftelserne blev afholdt i juni og september 2019 med en
stående invitation til over 40 akademikere og fagfolk med ledelseserfaring eller
erfaring med publikationer om EU-agenturer; femten af dem deltog i
drøftelserne. GD Budget deltog også som observatør i den første drøftelse.

3

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene SWD(2017) 350.
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Bemærkninger
Agenturernes livscyklus mangler fleksibilitet
Kommissionen overvejer ikke altid klart alternativer, når den foreslår
oprettelse af et agentur

16 Inden Kommissionen opretter et agentur, skal den vurdere, om det er den bedste
løsning sammenlignet med andre alternativer, f.eks. selv at udføre opgaverne ved
hjælp af et mellemstatsligt samarbejde, outsourcing til private enheder eller tilpasning
af et eksisterende agenturs opgaver. Den bedste løsning bør afspejle behovene.

17 Ifølge Kommissionens politik for bedre regulering4 skal der foretages en

konsekvensanalyse for initiativer, der kan forventes at få betydelige økonomiske,
miljømæssige eller sociale virkninger (jf. tekstboks 1). Kommissionen bør, før den
foreslår oprettelse af et nyt agentur, påvise merværdien af dette valg via en
konsekvensanalyse. Kommissionens Udvalg for Forskriftskontrol undersøger kvaliteten
af udkastet til konsekvensanalyser, og der er i princippet behov for en positiv udtalelse
fra Udvalget for Forskriftskontrol, inden et initiativ kan forelægges kommissærkollegiet
til vedtagelse.

4

Europa-Kommissionen, "Nye styreformer i EU - En hvidbog", KOM(2001) 428 endelig, og
retningslinjer for bedre regulering, 2015.
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Tekstboks 1
Spørgsmål, som en konsekvensanalyse bør besvare:
1)

Hvad er problemet, og hvorfor er det et problem?

2)

Hvorfor bør EU handle?

3)

Hvad bør der opnås?

4)

Hvilke forskellige muligheder for at opnå målene findes der?

5)

Hvad er de økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser, og hvem vil
blive påvirket?

6)

Hvordan kan de forskellige muligheder sammenlignes (effektivitet,
produktivitet og sammenhæng)?

7)

Hvordan vil overvågningen og den efterfølgende retrospektive evaluering
blive tilrettelagt?

Kilde: Europa-Kommissionens retningslinjer for bedre regulering.

18 Siden 2004 har alle Kommissionens forslag til et nyt agentur og andre organer,

herunder til de seneste, EPPO (2017) og ELA (2018), været ledsaget af en
konsekvensanalyse. Udvalget for Forskriftskontrol afgav en positiv udtalelse om EPPO,
idet det mente, at der var brug for den, og at dens mål og opgaver var blevet klart
fastlagt. Udvalget for Forskriftskontrol tilføjede imidlertid et forbehold til sin positive
udtalelse om ELA-konsekvensanalysen, da den ikke klart adresserede sammenhængen
mellem ELA og andre agenturer under GD EMPL's ansvarsområde (Cedefop,
Eurofound, EU-OSHA og ETF), hvilket allerede er blevet identificeret som en
overlapning i en ekstern evaluering 5.

19 Inden SRB blev oprettet, blev der i 2012 foretaget en konsekvensanalyse af

direktivet om genopretning og afvikling. I analysen blev det foreslået at oprette
afviklingskollegier med bistand fra EBA, men i sidste ende blev der oprettet en nyt
agentur med henblik på at sikre, at den fælles afviklingsmekanisme fungerer effektivt
og konsekvent, og forvalte Den Fælles Afviklingsfond.

5

Europa-Kommissionen, "Evaluation of the EU agencies under the remit of DG Employment:
Eurofound, Cedefop, ETF and EU-OSHA", marts 2018.
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20 Nødvendigheden af autonome og komplekse forvaltningsordninger i forbindelse

med et agentur er ikke altid indlysende. Især GSA har i praksis meget begrænset
autonomi, eftersom dets hovedopgave er at varetage driften af det globale
satellitnavigationssystem Galileo i overensstemmelse med en bidragsaftale med
Kommissionen (90 % af agenturets budget). Flere respondenter i spørgeundersøgelsen
understregede, at de beslutningstagende beføjelser for GSA's bestyrelse derfor er
begrænsede. GSA gennemfører bidragsaftalen ved hjælp af en række komplekse
kontrakter med industripartnere og offentlige enheder.

21 Endelig fandt vi eksempler på, at den politiske beslutning om at oprette et nyt

agentur allerede var truffet inden Kommissionens forslag og konsekvensanalysen: FRA,
EASO og ELA.

De eksisterende agenturers relevans og sammenhæng revurderes ikke i
tilstrækkelig grad

22 Behovet for et agentur skal revurderes på forskellige stadier i dets livscyklus med

henblik på at fastslå, om det stadig er nødvendigt (relevant), og om dets indsats stadig
er sammenhængende i forhold til den indsats, der gøres af andre agenturer og deres
partner-GD'er. Figur 5 illustrerer de mange relationer mellem agenturer og GD'er.
Revurderingen kan foretages på forskellige måder:
1)

via en uafhængig evaluering af dets performance

2)

som del af en bredere kvalitetskontrol, der dækker hele politikområdet (jf.
punkt 27)

3)

via en fornyet konsekvensanalyse i forbindelse med omarbejdning af et agenturs
oprettelsesforordning eller tildeling af nye opgaver via en særskilt forordning.
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Figur 5 - EU-agenturer og andre organer, partner-GD'er og emner
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23 Ifølge den fælles tilgang bør et agenturs oprettelsesforordning indeholde enten

en "afviklingsklausul" eller en "revisionsklausul", der giver Kommissionen mandat til at
foreslå ændring eller ophævelse af forordningen, når den mener, at agenturet ikke
længere er berettiget i forhold til de fastsatte mål (jf. tekstboks 2). Syv år efter den
fælles erklæring om den fælles tilgang har blot 7 ud af 37 agenturer en
"afviklingsklausul" og 13 en "revisionsklausul" i deres oprettelsesforordninger.

Tekstboks 2
Den fælles tilgang til oprettelse og opløsning af et agentur
I punkt 2-5 i den fælles erklæring hedder det følgende:
1)

"Afgørelsen om at oprette et nyt agentur bør baseres på objektive
konsekvensanalyser af alle relevante valgmuligheder".

2)

"Retsakterne om agenturernes oprettelse bør indeholde enten en
afviklingsklausul eller en revisionsklausul".

3)

"Fælles og objektive kriterier bør anvendes til at evaluere både muligheden
for at opløse agenturer og muligheden for at sammenlægge dem:
o

Sammenlægning af agenturer bør overvejes i de tilfælde, hvor deres
respektive opgaver overlapper hinanden, hvor synergivirkninger kan
komme i betragtning, eller hvor agenturer vil være mere effektive, hvis
de integreres i en større struktur.

o

Nedlæggelse af et agentur kan være en løsning, der kan anvendes ved
svagt præsterende agenturer, medmindre agenturet fortsat er den mest
relevante politiske løsning, i hvilket tilfælde agenturet bør reformeres".

24 13 agenturers oprettelsesforordninger blev omarbejdet mellem 2015 og 2019,

men kun fem forslag var ledsaget af en konsekvensanalyse (BEREC-kontoret, Cepol,
EASA, ENISA og ERA). I alle fem tilfælde afgav Udvalget for Forskriftskontrol en positiv
udtalelse, men tilføjede et eller flere forbehold. Tre andre forslag var baseret på en
anden nylig konsekvensanalyse eller kvalitetskontrol (ACER, EFCA og EFSA). De fem
resterende forslag var ikke baseret på en konsekvensanalyse: Fire blev blot betragtet
som tekniske undersøgelser (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA og Eurojust), og et blev
betragtet som akut (Frontex), hvilket betød, at der ikke var tid nok til at foretage en
konsekvensanalyse.
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25 Oprettelsesforordningerne for tre agenturer, der henhører under GD EMPL's
ansvarsområde (Cedefop, Eurofound og EU‐OSHA) blev omarbejdet for nylig; i alle
sager indgav Kommissionen forslag til omarbejdning, inden den modtog den endelige
rapport med en fælles evaluering af agenturerne. Lovgiver vedtog omarbejdningerne
til trods for Parlamentets kritik af, at der ikke var fremsat specifikke forslag om at
sammenlægge eller samplacere agenturer, der arbejder inden for beslægtede
politikområder. Desuden blev et nyt agentur (ELA) lovligt etableret i 2019.

26 I årenes løb blev ingen af agenturerne lukket, sammenlagt eller ændret
betydeligt, bortset fra Det Europæiske Genopbygningsagentur, som blev oprettet i
1999 og opløst i 2008. I løbet af de seneste ti år har Kommissionen to gange foreslået
at sammenlægge agenturer af hensyn til sammenhængen, men opnåede ikke
Parlamentets godkendelse (jf. tekstboks 3). Situationen for EU's agenturer står i skarp
kontrast til Kommissionens forvaltningsorganer. Hvis Kommissionen er af den
opfattelse, at et forvaltningsorgan ikke længere er berettiget under hensyn til en
forsvarlig økonomisk forvaltning, kan den træffe afgørelse om at afvikle det.
Kommissionen har med jævne mellemrum omrokeret de ansvarsområder, der påhviler
forvaltningsorganerne, senest i 2013.

Tekstboks 3
Parlamentet forkastede Kommissionens forslag om at integrere
BEREC‐kontoret i ENISA og sammenlægge Cepol med Europol
I 2007 foreslog Kommissionens konsekvensanalyse, der ledsagede forslaget om en
europæisk myndighed for markedet for elektronisk kommunikation (som blev til
BEREC‐kontoret i 2009), at slå ENISA sammen med den nye myndighed, men
lovgiveren valgte i stedet at oprette et nyt separat organ, som skulle eksistere side
om side med ENISA.
Cepol tilbyder online‐ og klasseundervisning for politifolk og er tæt knyttet til
Europol ‐ Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde. I
2013 forelagde Kommissionen en lovgivningspakke på grundlag af en
konsekvensanalyse, hvori den foreslog at sammenlægge Europol og Cepol af
effektivitetshensyn. Parlamentet forkastede forslaget.

21

27 Et EU‐agenturs aktiviteter vurderes undertiden også som led i en mere
omfattende kvalitetskontrol, som dækker hele politikområdet. Mellem 2014 og 2019
foretog Kommissionen flere kvalitetskontroller på områder som kemikalier,
fiskerikontrol og generel fødevarelovgivning. Dette førte til kodificeringen af
forordningen om oprettelse af EFCA og ændringen af forordningen om oprettelse af
EFSA.

28 Ifølge den fælles tilgang skal alle EU‐agenturer evalueres hvert femte år.
Kommissionen bør være ansvarlig for at tilrettelægge evalueringen, og i forbindelse
med hver anden evaluering bør afviklings‐/revisionsklausulen anvendes.

29 Oprettelsesforordningerne for flere agenturer er endnu ikke blevet tilpasset den
fælles tilgang (jf. figur 6):
o

Oprettelsesforordningerne for CPVO og CdT indeholder ikke et evalueringskrav,
hvorimod de seneste omarbejdninger af forordningerne for ACER, ERA, EUIPO og
Europol kræver, at disse agenturer evalueres for første gang i 2020 (ERA), 2021
(EUIPO), 2022 (Europol) og 2024 (ACER).

o

Selv om den fælles tilgang kræver evaluering hvert femte år, varierer
evalueringshyppigheden fra tre år (SRB) til 10 år (EMA). I nogle tilfælde (EIGE,
EASO og FRA) er evalueringshyppigheden et bestyrelsesanliggende. FRA's
bestyrelse har fastsat en kontrolhyppighed på fem år. EIGE's bestyrelse besluttede
i 2019 at udsætte den planlagte evaluering med to år og at bruge det tilsvarende
budget til andre formål.

o

Nogle agenturer (EIGE og FRA) eller deres bestyrelser (EASO, ECDC og EFCA)
tilrettelægger fortsat deres egne evalueringer fremfor at lade Kommissionens
styre dem, som fastsat i den fælles tilgang.
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Figur 6 - EU-agenturer og andre organer, for hvilke eksterne evalueringer
ikke foretages hvert femte år
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Kilde: Revisionsretten.

30 Planer om at ændre et agenturs mandat anvendes undertiden til at begrunde

udsættelse af en evaluering, reducere dens omfang eller blot erstatte den med en
konsekvensanalyse fra Kommissionen. Eksempelvis begrænsede EASA omfanget af sin
2018-evaluering til planlægningsprocessen, idet det hævdede, at Kommissionens
gennemgang af dets oprettelsesforordning omfattede en konsekvensanalyse, selv om
oprettelsesforordningen klart krævede en fuldstændig evaluering.

31 Med undtagelse af de agenturer, der henhører under GD EMPL's og de

europæiske tilsynsmyndigheders ansvarsområde, evalueres hvert agenturs
performance individuelt. Når flere agenturer arbejder inden for samme politikområde,
vil en alternativ tilgang være at anvende tværgående performanceevalueringer (eller
kvalitetskontroller) til at vurdere sammenhængen og relevansen af deres aktiviteter og
deres bidrag til gennemførelsen af politikken. USA og Australien følger denne praksis
(jf. bilag V).

32 På forskningsområdet har Kommissionen aldrig foretaget en omfattende

vurdering af EIT's sammenhæng med de forvaltningsorganer, der opererer under
Horisont 2020, og som yder støtte til forskning. Forvaltningsorganerne evalueres
særskilt og hyppigere (hvert tredje år).
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Agenturerne er udsat for risici for utilstrækkelige menneskelige og
finansielle ressourcer

33 Tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer er absolut nødvendige for,

at en enhed kan nå sine mål. De fleste agenturer finansieres hovedsagelig over EUbudgettet. Otte agenturer (EUIPO, CPVO, CdT, EMA, EASA, ECHA, ESMA og, siden 2019,
ERA) finansieres helt eller delvis af gebyrer eller priser, der opkræves for de ydelser, de
leverer. SRB finansieres fuldt ud via bidrag fra industrien, mens EBA, EIOPA og ESMA
delvis finansieres via bidrag fra nationale kompetente myndigheder. Tekstboks 4
beskriver beslutningstagningen vedrørende agenturernes årlige budget og
stillingsfortegnelse.

Tekstboks 4
Agenturernes budgetter og stillingsfortegnelser
o

Følgende gør sig gældende for alle agenturer undtagen de tre fuldt
selvfinansierende agenturer (EUPO, CPVO og SRB):
Kommissionens tilskud til agenturet er del af EU's almindelige budget og
foreslås derfor af Kommissionen og vedtages af budgetmyndigheden
(Europa-Parlamentet og Rådet). Kommissionen foreslår også
stillingsfortegnelsen for hvert agentur for det kommende år, og
budgetmyndigheden (Europa-Parlamentet og Rådet) godkender den.
Desuden godkender hvert agenturs bestyrelse (eller dets modstykke) både
agenturets budget (oversigt over indtægter og udgifter) og dets
stillingsfortegnelse.

o

Budgetterne og stillingsfortegnelserne for de tre fuldt selvfinansierende
agenturer godkendes af agenturets bestyrelse (eller dets modstykke) eller det
respektive agenturs budgetudvalg efter forslag fra den administrerende
direktør eller formand.

34 I det sidste årti har mange agenturer fået yderligere opgaver fra lovgiveren eller
Kommissionen gennem en række forskellige instrumenter:
o

gennemgang af deres oprettelsesforordninger

o

vedtagelse af ny lovgivning (f.eks. ACER, ECHA, EMA, eu-LISA, Frontex)

o

agenturets undertegnelse af serviceleveranceaftaler eller bidragsaftaler med
Kommissionen (EEA, Frontex, Europol, EASO osv.).
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35 Vi konstaterede, at Kommissionen, når den tildeler agenturerne nye opgaver,

sædvanligvis kun tilbyder begrænsede yderligere menneskelige ressourcer.
Undtagelser er Frontex og i mindre grad EASO, som opererer i prioriterede områder.
En interinstitutionel aftale fra 2013 indførte desuden en generel personalenedskæring
på 5 % for alle EU-institutioner og -agenturer over en periode på fem år. Da nye
agenturer ikke var påvirket, og eksisterende agenturer fik lov til at oprette yderligere
stillinger til nye opgaver, steg det samlede antal stillinger i agenturerne ikke desto
mindre med 13,7 % mellem 2013 og 2017 6.

36 Indtægterne fra de fleste delvist selvfinansierende agenturer (EMA, EASA osv.) vil
normalt stige i forhold til deres arbejdsbyrde, men antallet af deres medarbejdere
kontrolleres af Kommissionen og følger ikke nødvendigvis denne stigning. F.eks. steg
EMA's gebyrrelaterede arbejdsbyrde med 31 % fra 2014 til 2018, men antallet af dets
ansatte faldt 7. ECHA står over for særlige udfordringer, fordi det ikke har nogen
regelmæssig indtægt, og dets gebyrindtægter er vanskelige at forudsige.

37 Selv i de tilfælde, hvor der er ledige stillinger, har flere agenturer haft problemer

med at rekruttere og fastholde personale. Frontex fik for nylig bevilget et stort antal
nye stillinger, men har haft vanskeligt ved at rekruttere det nødvendige personale og
registrerede et højt antal ubesatte stillinger i 2018 og 2019. EASO har altid haft svært
ved at tiltrække personale, og antallet af ledige stillinger er konsekvent højt. GSA
kæmper for at rekruttere personale med den nødvendige tekniske ekspertise. Lavere
lønpakker i visse medlemsstater er en særlig hindring for rekruttering.

38 Vores spørgeundersøgelse blandt interessenter viste, at der er en klar forbindelse

mellem tilstrækkelige ressourcer og agenturernes performance. Næsten halvdelen af
respondenterne var uenige i udsagnet om, at agenturet har tilstrækkelige
menneskelige ressourcer, men vi bemærkede store forskelle mellem agenturerne.
Mere end 75 % af ACER's og ENISA's interessenter var uenige eller stærkt uenige, mod
mindre end 25 % af SRB's, EUIPO's, Frontex' og EFCA's interessenter. Et flertal af
respondenterne mener, at de fleste agenturer har varetaget deres mandat med
succes, men meningerne var klart delte for så vidt angår fire agenturer, hvor vi
identificerede ressourceknaphed (ACER og ENISA) eller rekrutteringsvanskeligheder
(EASO og Frontex) (jf. de detaljerede undersøgelsesresultater i bilag III).

6

Revisionsrettens kortfattede sagsgennemgang om gennemførelsen af nedbringelsen af
personalet med 5 %, 2017.

7

EMA, konsolideret aktivitetsrapport for 2018, punktet med supplerende oplysninger.
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39 For at kompensere for en mangel på personale eller nationale eksperter

outsourcer agenturerne i stigende grad kerneopgaver til private kontrahenter, som de
efterfølgende risikerer at blive afhængige af. Agenturerne beskæftigede i alt ca.
1 500 IT-konsulenter og vikarer i 2018. Dette indebærer risici, hvis der er for få
kvalificerede medarbejdere til at føre tilsyn med kontrahenternes arbejde. Det gælder
for eksempel EASO, eu-LISA, EMA og GSA. I betragtning af den komplekse retlige
ramme for anvendelse af eksternt personale, som i en vis grad varierer mellem de
forskellige medlemsstater, er der også risici med hensyn til retstvister og
omdømmemæssig skade. Vi konstaterede disse risici på BEREC-kontoret, CPVO, EASO,
ESMA, EUIPO, EBA, EIOPA, EIGE, EMCDDA og SRB8.

Tekstboks 5
Eksempler på agenturer, der er afhængige af eksterne kontrahenter
til kritiske funktioner
EASO afhænger af medlemsstaternes samarbejde og udstationering af nationale
eksperter. Eftersom der kun stilles få nationale eksperter til rådighed, udgjorde
vikarpersonalet 43 % af alle eksperter, som var udstationeret i Grækenland i 2018,
og 59 % af dem, der var udstationeret i Italien.
eu-LISA outsourcer det meste arbejde med følsomme IT-projekter, som er en del
af dets hovedaktivitet, til et begrænset antal kontrahenter.
EMA fik af Parlamentet og Rådet til opgave at gennemføre to nye forordninger,
der kræver udvikling og udrulning af to paneuropæiske IT-systemer. På grund en
mangel på interne eksperter anvendte agenturet konsulenter og mistede dermed
den fulde kontrol over projektudvikling og -gennemførelse.
Efter en indkaldelse til konkurrencepræget dialog i 2016 tildelte GSA kontrakten
vedrørende Galileos operationer og tjenester til det samme fællesforetagende,
som havde ydet dem siden 2010 under en aftale med Den Europæiske
Rumorganisation. Den nuværende kontrakt kan løbe helt indtil 2026.

40 I de seneste år har nogle agenturers bestyrelser fremhævet de risici, der er

forbundet med begrænsede ressourcer. For eksempel rapporterede Europols
Styrelsesråd i 2019, at det anslåede årlige budget på 123,7 millioner euro om året indtil
2027 ikke er tilstrækkeligt til at sætte Europol i stand til at udføre sine opgaver, navnlig
8

Jf. også Revisionsrettens årsberetning for 2018 om agenturerne.
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med hensyn til den nødvendige udvikling af informationsstyring og levering af fortsat
operationel støtte af høj kvalitet til medlemsstaterne 9. Andre eksempler omfatter
ACER, EEA og EMA (jf. tekstboks 6).

Tekstboks 6
Ressourceknaphed i ACER medfører en restriktiv fortolkning af dets
mandat
ACER offentliggjorde i sin konsoliderede årlige aktivitetsrapport for 2018 en lang
liste over opgaver, som det havde nedprioriteret på grund af mangel på
medarbejdere. Agenturet understregede, at det ikke havde tilstrækkeligt
markedsovervågningspersonale til at varetage sit mandat korrekt (navnlig
overvågning af engrosmarkedet under REMIT).
Vores spørgeundersøgelse blandt interessenter bekræftede, at ACER havde
sænket niveauet i sin overvågning af energimarkederne.

Den årlige planlægningsproces er lang og passer ikke til de hastigt
skiftende miljøer

41 Agenturerne udarbejder i overensstemmelse med Kommissionens instrukser

årlige enhedsprogrammeringsdokumenter, som kombinerer et årligt arbejdsprogram
med en rullende treårig plan. Hvert enkelt enhedsprogrammeringsdokument
udarbejdes under ansvar af agenturets administrerende direktør og vedtages af
bestyrelsen under hensyntagen til Kommissionens bemærkninger. Desuden
planlægger mange agenturer stadig strategisk for en længere periode (ofte fem år)
som krævet i deres grundforordning.

9

Analyse og vurdering i Europols konsoliderede årlige aktivitetsrapport for 2018.
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Tekstboks 7
Frontex registrerer en tilbagevendende lav gennemførelse af
budgettet for tilbagesendelsesoperationer
Mere end 10 % af Frontex' budget er øremærket til operationer med henblik på
tilbagesendelse af migranter (53,8 millioner euro i 2018). Fra 2016 til 2018 var det
planlagte budget generelt højere end nødvendigt. Antallet af faktiske
tilbagesendelser (200 000) har konstant haltet bagud i forhold til antallet af
afgørelser om tilbagesendelse (500 000). Medlemsstaterne har også mulighed for
at gennemføre tilbagesendelser på nationalt plan med finansiel støtte fra Asyl-,
Migrations- og Integrationsfonden (AMIF), som forvaltes af Frontex' partner
GD HOME.
Forskellen mellem Frontex' samlede oprindelige budget og de faktiske udgifter var
på 10 % i 2016, 8,9 % i 2017 og 11,3 % i 2018.

42 Den årlige planlægningscyklus, der fører til vedtagelse af

enhedsprogrammeringsdokumentet, er meget lang, da den første udgave udarbejdes
ca. 18 måneder før planlægningsperiodens start. Det er en stor udfordring for
agenturer, der opererer i et meget omskifteligt miljø (såsom EASO, Frontex og SRB)
(tekstboks 7) at planlægge deres budget og operationer på så tidligt et tidspunkt. Visse
andre agenturer (såsom eu-LISA) står over for tilsvarende problemer på grund af
juridisk usikkerhed, når ny lovgivning tildeler dem yderligere opgaver (tekstboks 8). På
trods af disse særlige tilfælde kan alle agenturer drage fordel af en kortere
planlægningscyklus.
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Tekstboks 8
eu-LISA: et casestudie om det nye agenturs udfordringer
eu-LISA blev oprettet i 2011 og gjort ansvarligt for den operationelle forvaltning af
store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. I de
efterfølgende år fik eu-LISA overdraget forvaltningen af et stadigt stigende antal
store IT-systemer med det formål at udnytte synergier mellem de forskellige
systemer.
Eftersom forordningerne fastsætter korte frister for systemernes idriftsættelse, er
eu-LISA nødt til at starte forberedelserne, længe inden de vedtages. Da
vedtagelsen ofte er forsinket, er visse budgetter imidlertid blevet stillet til
rådighed allerede inden færdiggørelsen af det relevante retsgrundlag. Dette
vanskeliggør eu-LISA's planlægning, især fordi Kommissionen kræver, at alle
agenturer indgiver deres udkast til enhedsprogrammeringsdokumenter i januar
året før planlægningsperiodens start, og forudsætter kreative budgetløsninger.

43 De årlige og flerårige planer og budgetcyklusser tager normalt udgangspunkt de
foregående års opgaver, budget og ressourcer for de enkelte agenturer. Traditionelt
set er der kun foretaget en begrænset revurdering af de årlige behov og potentielle
besparelser. Agenturerne har ikke været forpligtet til på ny at udførligt begrunde de
ressourcer, der er nødvendige for hver af de planlagte aktiviteter. Kommissionen
forventer, at anvendelsen af enhedsprogrammeringsdokumentet, som fastlagt i den
nye rammefinansforordning og en relateret meddelelse fra Kommissionen fra april
2020, vil give mulighed for en mere udførlig gennemgang af udviklingen i behovene.
Dette bør herefter også indgå i behovsvurderingen (stigning/fald og/eller
genanvendelse af ressourcer) som forberedelse til en fremtidig flerårig finansiel
ramme (FFR). Da denne udvikling til dels fandt sted efter færdiggørelsen af vores
revisionsarbejde, og den sandsynlige effekt først vil være tydelig fra 2021, har vi ikke
vurderet, om den nye ramme allerede har forbedret og styrket vurderingen af
agenturernes årlige budgetbehov.

29

Agenturernes potentiale som centre
for udveksling af ekspertise og
netværkssamarbejde udnyttes ikke
fuldt ud
Bestyrelsens sammensætning muliggør ikke altid effektiv
beslutningstagning

44 Mens forvaltningsagenturerne ledes af en styrelseskomité, der normalt består af

fem medlemmer, som repræsenterer GD'er i Kommissionen, har agenturerne mange
bestyrelsesmedlemmer, som repræsenterer mange forskellige interesser, herunder
ofte bl.a. medlemsstaterne, Kommissionen, civilsamfundet og industrien. Deres mere
komplekse forvaltningsstruktur har til formål at forene forskellige interesser og finde
et fælles grundlag for en "EU-løsning". Agenturerne kan i den henseende fungere som
centre for ekspertise og netværkssamarbejde.

45 Et agenturs bestyrelse er dets højeste interne styringsorgan (selv om den

nøjagtige betegnelse -"tilsynsråd", "administrationsudvalg" osv. - kan variere fra et
agentur til et andet). Den har en tilsynsfunktion med et generelt ansvar for strategi og
budget- og planlægningsspørgsmål, udpegelsen af en administrerende direktør og
overvågning af agenturets performance.

46 Medlemsstaterne kan påvirke et agenturs strategi og operationer betydeligt

gennem deres flertal i bestyrelsen. Navnlig når de operationelle og politiske behov
kræver, at medlemsstaterne arbejder tæt sammen på politisk følsomme områder, er
der et vist incitament for Rådet til at overdrage kompetence til et EU-agentur frem for
til Kommissionen. Bestyrelsesmedlemmer, som repræsenterer medlemsstaterne i
bestyrelsen, har ikke mandat til at indgå forpligtelser for deres regeringer og kan
derfor ikke garantere, at deres medlemsstater samarbejder om gennemførelsen af de
afgørelser, agenturerne træffer (jf. også punkt 71-74).

47 De fleste agenturers bestyrelse består af en repræsentant pr. medlemsstat plus
et eller flere medlemmer fra Kommissionen. Syv bestyrelser har også
stemmeberettigede medlemmer udpeget af Parlamentet: ACER, ECDC, ECHA, EEA,
EMA, EMCDDA og EUIPO.

30

48 De fleste bestyrelser har derfor 30-35 medlemmer, jf. figur 7. De agenturer, der

henhører under GD EMPL (Cedefop, Eurofound og EU-OSHA) er "trepartsorganer" Hver medlemsstat sender en repræsentant for en arbejdsgiverorganisation, en for en
arbejdstagerorganisation og en embedsmand. Disse agenturer og CdT har op til 90
medlemmer, hvilket gør beslutningstagningen vanskelig og genererer betydelige
administrative omkostninger. EIGE, EIT og (indtil 2021) EFSA har færre
bestyrelsesmedlemmer. Der er også stor forskel på, i hvor høj grad de enkelte
bestyrelsesmedlemmer er involveret i de fleste agenturer.
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Figur 7 - Bestyrelsesmedlemmer med stemmeret
I ALT
ACER (*)
BEREC-kontoret
CdT
Cedefop
Cepol
CPVO
EASA
EASO
EBA
ECDC
ECHA
EEA
EFCA
EFSA (**)
EIGE
EIOPA
EIT
ELA
EMA
EMCDDA
EMSA
ENISA
ERA
ESA
ESMA
ETF
EUIPO
eu-LISA
EU-OSHA
Eurofound
Eurojust
Europol
FRA
Frontex
GSA
SRB
Europa-Kommissionen
Medlemsstater
Europa-Parlamentet
Europarådet
Andre EU-agenturer
Industri-/arbejdsgiverorganisation
Arbejdsgiverorganisationer
Andre medlemmer
(*) ACER's bestyrelse.
(**) EFSA. *Den nye bestyrelse (2021) vil bestå af 35 bestyrelsesmedlemmer med
stemmeret og være sammensat som følger: 27 repræsentanter for medlemsstaterne,
2 repræsentanter for Europa-Kommissionen, 2 repræsentanter for EuropaParlamentet, 1 repræsentant for forbrugerorganisationerne, 1 repræsentant for miljøNGO'erne, 1 repræsentant for landbrugsorganisationerne og 1 repræsentant for
industriorganisationerne.

Kilde: Revisionsretten.
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49 Som vi har påpeget i tidligere særberetninger10, sikrer bestyrelsernes

sammensætning, at der tages hensyn til nationale synspunkter, men dette kan også
hindre et EU-dækkende perspektiv i agenturernes beslutningstagning (tekstboks 9). I
praksis går Kommissionens indflydelse imidlertid langt ud over dens
stemmerettigheder, da den er ansvarlig for at foreslå budgetter og personaleplaner for
alle agenturer, undtagen dem, der finansieres helt af gebyrer.

Tekstboks 9
Tilsynsrådet for EBA, EIOPA og ESMA
Det øverste beslutningstagende organ for de tre europæiske tilsynsmyndigheder
(ESA'erne) er tilsynsrådet. Det består af lederne af de nationale kompetente
myndigheder, som udøver tilsyn med de finansielle institutioner i hver
medlemsstat, plus en repræsentant uden stemmeret for ECB (for EBA), de to
andre europæiske tilsynsmyndigheder, Kommissionen og ESRB.
Denne sammensætning stimulerer samarbejdet mellem europæiske og nationale
tilsynsmyndigheder og synes derfor egnet til at håndtere ESA's
regelfastsættelsesansvar, men mindre egnet for så vidt angår deres
tilsynsmæssige opgaver. ESA'erne skal også sikre, at juridisk bindende EU-retsakter
anvendes konsekvent, og, hvor det er nødvendigt, indlede en procedure
vedrørende overtrædelse af EU-retten (artikel 17 i EBA-forordningen). Denne
mekanisme anvendes meget sjældent i praksis på grund af nationale
tilsynsmyndigheders modvilje mod at sanktionere deres egne kolleger. Flere
respondenter i spørgeundersøgelsen påpegede, at EBA's manglende vedtagelse af
en henstilling i den dansk-estiske hvidvasksag tydeligt illustrerede, at proceduren
vedrørende overtrædelse af EU-retten ikke fungerer.

Budgetmyndighederne holder agenturerne ansvarlige for forhold
vedrørende økonomi og overholdelse, men performance spiller en
sekundær rolle

50 EU's budgetmyndighed (Parlamentet og Rådet) er ansvarlig for at meddele de
fleste agenturer årlig decharge for deres regnskaber. Den fokuserer traditionelt på
forhold vedrørende økonomi og overholdelse og beskæftiger sig kun lidt med
agenturernes performance.

10

F.eks. særberetning nr. 10/2019: "Stresstest af banker på EU-plan: Der gives oplysninger om
banker i et hidtil uset omfang, men der er brug for bedre koordinering og større fokus på
risici".
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51 Parlamentets sektorpolitiske udvalg fører tilsyn med agenturernes operationer på

højt niveau, hovedsagelig via høringer af deres administrerende direktører og drøftelse
af deres årsberetninger. De sektorpolitiske udvalg sender også korte udtalelser til
Budgetkontroludvalget som input til dechargeproceduren, men den faktiske
indsamling og analyse af performanceoplysninger er meget begrænset og vedrører kun
individuelle agenturer.

52 Rådet og dets arbejdsgrupper holder hovedsagelig partner-GD'erne ansvarlige for

agenturernes performance.

Figur 8 - Vigtigste aktører og nøgledokumenter i den årlige
performancecyklus
AGENTURERNES ÅRSRAPPORT

EUROPA-PARLAMENTET
OG/ELLER RÅDET

VEDTAGER

DEN
EUROPÆISKE
REVISIONSRET

Grundforordning
(mandat)

DECHARGE (FEED-BACK)

SAMMENSÆTNING
Årligt budget

PROGRAMDOKUMENTER

BESTYRELSE

ANSVARLIG

VEDTAGER

UDPEGER

ADMINISTRERENDE
DIREKTØR

DOKUMENTATION
VEDRØRENDE
ÅRSRAPPORTERNE

GENNEMFØRER

ENHEDSPROGRAMMERINGSDOKUMENT
KONSOLIDERET ÅRLIG
AKTIVITETSRAPPORT

UDKASTET
MODTAGER
BEMÆRKNINGER
OG/ELLER
UDTALELSE FRA

EUROPAKOMMISSIONEN

Årligt budget
Det årlige arbejdsprogram

Kilde: Revisionsretten.

53 Den offentlige kontrol med de fuldt selvfinansierende agenturer (EUIPO, CPVO og

SRB -SRB forvalter også Den Fælles Afviklingsfond, som modtog 7,8 milliarder euro i
bidrag, hvilket øgede dens samlede aktiver til 33 milliarder euro ved udgangen af 2019)
er endnu mere begrænset. Selv om de varetager et offentligt mandat, som EUlovgivningen har givet dem, er disse agenturer hovedsagelig ansvarlige over for deres
egne medlemmer 11, som meddeler dem årlig decharge, og kun uformelt over for
Europa-Parlamentet. Desuden har især EUIPO akkumuleret store reserver, da dets
indtægter fra gebyrer og afgifter ofte oversteg dets udgifter. Vi kommenterede disse
aspekter i de udtalelser, vi afgav i 2019 om forslagene til CPVO's og EUIPO's
finansforordninger 12. Andre jurisdiktioner opererer på en anden måde end EU (jf.
11

EUIPO's budgetudvalg; SRB's bestyrelse på sit plenarmøde; CPVO's administrationsråd.

12

Revisionsrettens udtalelse nr. 1/2019 og 3/2019.
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figur 8). F.eks. er den amerikanske kongres dechargemyndighed for alle amerikanske
selvfinansierende agenturer.

Agenturerne rapporterer mere om performanceaspekter, men deres
bidrag til EU's politik og samarbejde måles og formidles ikke klart til
borgerne
Agenturerne tilvejebringer regelmæssigt performanceoplysninger, men disse
oplysninger er ikke altid relevante

54 Agenturernes interessenter har behov for både kvalitative og kvantitative
performanceoplysninger og modtager dem via den konsoliderede årlige
aktivitetsrapport og andre dokumenter. Mange agenturer rapporterer både årligt
(f.eks. EUIPO, ETF og EFSA) og leverer mere regelmæssige oplysninger i form af
risikotavler, kvartalsrapporter osv. Nogle af disse er kun til intern brug, mens andre
offentliggøres.

55 De fleste agenturer har indført aktivitetsbaseret budgettering, hvilket betyder, at
de tildeler ressourcer og/eller omkostninger efter aktivitet, og nogle få (EASA, ESMA,
ETF, EUIPO og eu‐LISA) har gjort betydelige fremskridt i retning af aktivitetsbaseret
ledelse, hvilket indebærer en regelmæssig ajourføring af resultattavler, der
kombinerer budget‐ og performanceoplysninger (jf. bilag VI). Mens EASA og ESMA har
foretaget en fuld beregning af de omkostninger, der ligger til grund for de gebyrer, de
opkræver, er andre agenturers gebyrer fastsat i deres forordninger.

56 Agenturerne måler også performance ved hjælp af nøgleperformanceindikatorer.
I 2015 udsendte Kommissionen retningslinjer om nøgleperformanceindikatorer for
agenturernes direktører13. De indikatorer, der bruges i praksis, vedrører primært
gennemførelsen af et agenturs årlige arbejdsprogram og budget og dets forvaltning af
menneskelige ressourcer, men de gør det ikke normalt muligt at vurdere resultater
eller agenturets effektivitet og produktivitet i forbindelse med opfyldelsen af dets
mandat.

13

SWD(2015) 62 final af 13.3.2015.
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57 De fleste agenturer har også udviklet operationelle målsætninger og tilknyttede
performanceindikatorer og mål. De fleste af disse indikatorer måler snarere output
end resultater eller effekt. Flere agenturer (EASO, EMSA, EFSA, Frontex osv.)
rapporterer om mere end 100 indikatorer, hvoraf mange er meget detaljerede og
specifikke og ikke giver oplysninger om den samlede performance. Ofte fremgår
forbindelsen til de politiske målsætninger ikke klart, hverken i
enhedsprogrammeringsdokumentet eller i den konsoliderede årlige aktivitetsrapport.

58 En række mere operationelle og/eller forretningsorienterede agenturer har mere
nyttige indikatorer, som måler deres bidrag til gennemførelsen af EU's politikker. eu‐
LISA har for eksempel resultatindikatorer for tilgængeligheden af og reaktionstiden for
dets store IT‐systemer. EASA er et af de få agenturer med en klar effektindikator:
antallet af omkomne i flystyrt i EU. EUIPO har indikatorer til vurdering af de leverede
tjenesters aktualitet, kvalitet og tilgængelighed.

59 Det er ofte vanskeligt at foretage sammenligninger mellem år, da indikatorerne
kan ændre sig fra et år til et andet, og få konsoliderede årlige aktivitetsrapporter
indeholder tidligere års resultater. I bedste fald sammenlignes output med agenturets
eget mål i enhedsprogrammeringsdokumentet.

60 Agenturernes aktiviteter er så forskellige, at det ikke er muligt at sammenligne
deres performance og nøglerperformanceindikatorer. Det er også meget vanskeligt at
sammenligne uensartede agenturer efter effektivitet. Ingen af agenturernes rapporter
indeholder en sammenligning med tilsvarende nationale eller internationale organer.

61 I vores analyse i 2019

14

konstaterede vi, at visse agenturer også indsamler
oplysninger om bæredygtighed, men disse oplysninger er ofte fragmentariske og
ufuldstændige. Ved bæredygtighedsrapportering forstås, at en organisation måler,
offentliggør og over for interne og eksterne interessenter står til regnskab for sin
organisatoriske performance med hensyn til at opfylde målet om bæredygtig udvikling.
Vi konstaterede, at kun ét agentur, EUIPO, offentliggør en sådan rapport.

14

Analyse nr. 7/2019: Bæredygtighedsrapportering: Status i EU's institutioner og agenturer.
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Mediernes bevidsthed om og opfølgning på agenturernes bidrag til politik og
samarbejde er begrænset

62 EU‐agenturerne har betydelig indflydelse på politikker og beslutningstagning på
områder af afgørende betydning for EU‐borgernes dagligdag. De kan også fungere som
frontløbere med henblik på at løse krisesituationer eller langsigtede samfundsmæssige
udfordringer. Bortset fra agenturernes egen begrænsede rapportering om
performance er synligheden af agenturernes bidrag ‐positivt eller negativt ‐ også
meget begrænset i medierne. Meget få nyhedsartikler i vores dataanalyse indeholdt
kvalitative oplysninger om agenturernes bidrag til EU's politik og samarbejde, eller om
deres indflydelse på beslutningstagning på vegne af medlemsstaterne, industrien og
borgerne.

63 Mellem januar 2018 og juli 2019 var Europol og Frontex de agenturer, som oftest
var i nyhederne, og de figurerede i mere end 40 % af alle de artikler, vi analyserede
(figur 9). De blev efterfulgt af EFSA, EASA, EMA og ECDC. Tilsammen tegnede disse
seks agenturer sig for to tredjedele af artiklerne. De beskæftiger sig alle med
spørgsmål om sikkerhed og/eller tryghed, som tiltrækker størst offentlig
opmærksomhed. Visse agenturer (såsom EMA) forekom mere eller mindre konstant i
medierne i perioden, mens mediedækningen af andre var mere koncentreret og
knyttet til specifikke hændelser og begivenheder (jf. figur 3 og figur 4 i bilag IV). F.eks.
steg mediedækningen af EASA eksponentielt i forbindelse med Boeing 737 MAX‐
flystyrtene, glyphosatkrisen øgede dækningen af EFSA, og EUIPO fik opmærksomhed
som følge af afgørelsen vedrørende varemærket Adidas.
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Figur 9 - Nyhedsartikler opdelt efter EU-agentur eller andet organ
Europol

46 562

Frontex

46 245

EFSA

18 067

EASA

14 998

EMA

14 806

ECDC

10 215

Eurojust

8 781

EBA

7 320

EUIPO

5 782

ESMA

5 278

EMCDDA

3 821

EEA

3 641

SRB

2 879

EASO

2 226

ECHA

2 132

ENISA

1 977

EIOPA

1 904

FRA
EIGE
Cepol

1 515
1 172
900

Eurofound

876

eu-LISA

839

EIT

765

EMSA

747

Cedefop

617

ACER

584

EU-OSHA

534

GSA

300

EFCA

299

ETF

206

BEREC-kontoret

193

CdT

133

ERA

74

CPVO

63

Kilde: kompileret af Revisionsretten på grundlag af aggregerede data i EMM, januar 2018 til juli 2019.

64 ECDC offentliggjorde det største antal nyhedsartikler om sine egne aktiviteter

efterfulgt af EMA og EMSA. De tre agenturers opgaver omfatter formidling af
oplysninger om folkesundhed og sikkerhed. De fleste andre agenturer var sjældent i
nyhederne, selv når bevidstgørelse er en del af deres mandat. Til forskel fra de
agenturer, som håndterer sikkerhed og grænsebeskyttelse (Frontex, Europol) var
EASO, der støtter medlemsstaterne i asylarbejdet, mindre til stede i de nyhedsartikler,
som EMM dækkede.
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Samarbejdet mellem agenturer og andre nationale, europæiske og
internationale organer fungerer generelt godt, dog med visse
undtagelser
Spørgeundersøgelsens resultater viser, at nogle agenturer skal forbedre samarbejdet

65 Størstedelen (80 %) af de interessenter, vi spurgte, mener, at samarbejdet

mellem agenturer og deres partnere på nationalt plan, EU-plan eller internationalt plan
generelt fungerer godt. Der er imidlertid tydelige forskelle mellem de enkelte
agenturer. En tredjedel af respondenterne mener, at der er behov for betydelige
forbedringer, for eksempel i de følgende agenturers forbindelser med nogle af deres
partnere:
o

ENISA og GSA med medlemsstaterne, andre agenturer og internationalt

o

ERA med Kommissionen og medlemsstaterne

o

EMA med Kommissionen

o

EASA med medlemsstaterne.

Agenturerne arbejder tæt sammen med Kommissionens partner-GD'er, men deres
deltagelse i budgetforhandlingerne og revisionen af lovgivningen er begrænset

66 De fleste agenturer har ikke beslutningsbeføjelser (jf. tekstboks 10), men nogle
(f.eks. ECDC, ECHA, EFSA, EMA og ERA) udarbejder videnskabelige udtalelser, som
danner grundlag for Kommissionens beslutninger. Et mindre antal agenturer (f.eks.
ACER, CPVO, EASA, EUIPO og, på nogle områder, ECHA) har beføjelse til at træffe
afgørelser.
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Tekstboks 10
Meroni-doktrinen og delegation af beføjelser til agenturer
Retspraksis i Meroni-sagen 15 begrænser EU's delegation af beføjelser til et EUagentur til klart definerede udøvende beføjelser, som skal overvåges fuldstændigt
af den delegerende myndighed. Endvidere skal delegationen være en "udtrykkelig
afgørelse" og nødvendig for udførelsen af de opgaver, der er fastsat i traktaterne.
Den kan ikke indebære "skønsmæssige beføjelser" i et sådant omfang, at den
muliggør gennemførelse af egentlig økonomisk politik, som forudsætter en bred
skønsmargen, der medfører en egentlig ansvarsoverdragelse.
De fleste agenturer har ikke skønsmæssige beslutningsbeføjelser. På
sundhedsområdet vurderer agenturer (såsom EMA og EFSA) risici, men
risikostyring er et anliggende for Kommissionen, som normalt træffer formelle
afgørelser.
I de seneste år er Meroni-doktrinen blevet præciseret, hvilket giver mulighed for
at delegere visse præcist afgrænsede beføjelser vedrørende regulering eller
indgriben, som kan være genstand for en domstolskontrol. Nogle agenturer, som
spiller en rolle i reguleringen af det indre marked, såsom EASA, EUIPO og ESMA,
har beføjelse til at træffe visse afgørelser baseret på tekniske vurderinger og
kriterier (fastsat i retsakter, delegerede retsakter og retsforskrifter) uden
Kommissionens formelle godkendelse 16.

67 Kommissionen fører tilsyn med agenturernes aktiviteter gennem sin

tilstedeværelse i bestyrelser, sin deltagelse i programmerings- og
planlægningscyklussen (den afgiver formelle udtalelser om udkastet til
enhedsprogrammeringsdokumenter) og en lang række mere regelmæssige kontakter
mellem partner-GD'erne og "deres" agenturer. Kommissionens Interne
Revisionstjeneste (IAS) er den interne revisor for alle agenturer, undtagen dem der er
selvfinansierende 17. IAS reviderer udvalgte emner af relevans for disse agenturer, som
er baseret på individuelle, flerårige og risikobaserede strategiske revisionsplaner, og
rapporterer til de respektive administrerende direktører og bestyrelser.

15

Sag 9/56 og 10/56, Meroni & Co. Industrie Metallurgiche mod Den Høje Myndighed, Sml.
1957-58, s. 133.

16

Sag C-270/12, Det Forenede Kongerige mod Parlamentet og Rådet, 2014.

17

CPVO, EUIPO og SRB.
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68 Agenturernes involvering i revisionen af deres oprettelsesforordninger og anden
central lovgivning på deres indsatsområde er generelt begrænset. Kommissionen gør
derfor ikke altid bedst mulig brug af deres viden ved udarbejdelsen af nye
lovgivningsforslag.

69 Partner-GD'erne forhandler deres agenturers personaleplaner og EU-bidrag med

GD BUDG, inden de medtages i Kommissionens budgetforslag til Parlamentet og Rådet.
Agenturerne har som regel ikke direkte kontakt med GD BUDG og modtager få
oplysninger om udviklingen i budgetforhandlingerne, hvilket kan hindre deres
operationelle planlægning.

70 Nogle agenturer er konstant underbemandede, mens andre ikke er i stand til at

absorbere deres budget under den årlige programmeringscyklus. På grundlag af en
politisk aftale modtog Frontex f.eks. betydelige yderligere midler fra 2017. Vi fandt
intet bevis for, at Frontex' yderligere budget- og personalebehov var blevet fastlagt. I
OSHA's tilfælde skitserede vi tidligere en tendens til gentagne fremførsler af en
betydelig procentdel af budgettet fra regnskabsår til regnskabsår 18. Vi bemærker, at
bortfaldet af fremførsler hidtil har været lavt i OSHA's tilfælde. De store fremførsler
medfører dog generelt risici i den forsvarlige økonomiske forvaltning af ressourcer.
Samarbejde med medlemsstaterne er afgørende, men forløber ikke altid
gnidningsløst

71 Medlemsstaterne spiller en aktiv rolle i gennemførelsen af de fleste agenturers
arbejdsprogrammer. Her er nogle eksempler:
o

Frontex, EASO og eu-LISA yder aktiv støtte til de medlemsstater, som er de
vigtigste indrejsesteder for migranter og asylansøgere til EU.

o

eu-LISA driver den centrale komponent i en række store IT-systemer inden for
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, som er forbundet med nationale
systemer 19.

18

Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for 2018, punkt 3.14.8.

19

Jf. også Revisionsrettens særberetning nr. 20/2019: "EU's informationssystemer til
understøttelse af grænsekontrollen - et stærkt redskab, men der er brug for større fokus på
rettidige og fyldestgørende data".
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o

Mange agenturer såsom EEA, EFSA, EMCDDA, EUIPO og EU-OSHA arbejder tæt
sammen med EU's ekspertnetværk og/eller nationale knudepunkter, som hjælper
med at gennemføre deres arbejdsprogrammer.

o

Mange agenturer (såsom CPVO, ECHA (jf. tekstboks 11), EMA, EFSA og i mindre
grad EASA) udfører deres videnskabelige opgaver i samarbejde med
medlemsstaterne.

Tekstboks 11
Efter mere end et årti befinder ECHA sig stadig i en situation med
begrænsede beføjelser
ECHA har stået over for en række udfordringer i forbindelse med at opfylde sit
mandat og fremme brugen af sikre kemikalier.

20

o

Registreringssystemet er baseret på de oplysninger, som industrien indsender
(jf. tekstboks 14).

o

I løbet af det første årti af dets eksistens (2017-2018) prioriterede ECHA
registrering frem for analyse af data om anmeldte kemiske stoffer. Da mange
stoffer endnu ikke er blevet evalueret i detaljer, er det stadig uklart om de er
skadelige eller ikke. ECHA's strategiske plan for 2019-2023 giver en ny og
mere ambitiøs tilgang til identifikation af stoffer, som skal reguleres.

o

En nylig dom afsagt af EU-Domstolen 20 annullerede en Kommissionsafgørelse
om tilladelse til at anvende et bestemt stof på grundlag af en udtalelse fra
ECHA's videnskabelige udvalg med den begrundelse, at der ikke var foretaget
tilstrækkelige analyser af mindre skadelige alternativer.

o

I henhold til REACH-forordningen har medlemsstaterne enekompetence til at
håndhæve virksomheders forpligtelse til at registrere kemikalier hos ECHA.
ECHA har blot en koordinerende rolle.

o

ECHA's årlige mål for udtalelser om godkendelse af aktive stoffer i
biocidholdige produkter nås ikke år efter år, fordi medlemsstaterne udskyder
leveringen af deres vurderingsrapporter.

o

ECHA's finansielle og administrative rammer er mere komplekse end andre
agenturers, idet ECHA har tre separate budgetter (og personaleplaner) under
tre forskellige forordninger, og hver af dem med et forskelligt partner-GD.
Dette begrænser yderligere ECHA's fleksibilitet til at håndtere udsving i
arbejdsbyrden.

Dom af 7. marts 2019 i sag T-837/16.
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72 Ved at tildele et EU-agentur ansvarsområder, bevarer medlemsstaterne mest

mulig kontrol over beslutningstagningen og styrker samtidig det europæiske
samarbejde (jf. tekstboks 12). På mange områder spiller agenturerne derfor en "blød"
koordineringsrolle, hvilket giver medlemsstaterne betydelige skønsmæssige beføjelser.

Tekstboks 12
Grænsekontrol og asyl: To forskellige historier21
Frontex og EASO er i høj grad afhængige af, at medlemsstaterne leverer
menneskelige (og for Frontex' vedkommende tekniske) ressourcer. Begge
agenturer har svært ved at opnå disse ressourcer, men Frontex synes at have
relativt bedre resultater i denne henseende.
Vi skrev i vores særberetning nr. 6/2017: "EU's reaktion på flygtningekrisen:
"hotspottilgangen", at EASO har behov for personale fra medlemsstaterne 22
(hovedsagelig eksperter på asylområdet og tolke) samt kontraktansatte, hvis det
skal opfylde sin følsomme centrale funktion, som er at yde støtte til
medlemsstaterne. En stor hindring for den operationelle effektivitet er, at
medlemsstaternes eksperter udsendes for en meget kort periode (seks til otte
uger). I 2018 forvaltede EASO to store støtteoperationer (i Grækenland og
Italien) med deltagelse af 478 eksperter fra medlemsstater og associerede lande
samt 464 kontraktansatte.
Som reaktion på den uventede stigning i migrationsstrømmene i 2015 fremsatte
Kommissionen et forslag om at ændre forordningerne om Frontex og EASO med
henblik på at øge og forbedre koordineringen af den støtte, der er til rådighed
for medlemsstater i frontlinjen. Lovgivningspakken for Frontex blev vedtaget på
mindre end et år (og en anden pakke, der igen udvidede Frontex'
ansvarsområde, blev vedtaget i 2019), men der er stadig ikke enighed om
Kommissionens forslag til oprettelse af en EU-asylmyndighed.

73 På nogle områder fungerer medlemsstaternes organer fortsat parallelt. For

eksempel kan virksomheder vælge mellem at indgive ansøgning om beskyttelse af et
varemærke eller design til de nationale kontorer (kun med henblik på national
beskyttelse) eller hos EUIPO (beskyttelse i hele EU). På sundhedsområdet kan
medlemsstaternes myndigheder udføre deres egne risikovurderinger på områder, hvor
agenturerne opererer (ECDC vedrørende forebyggelse af og kontrol med sygdomme,
EFSA vedrørende fødevaresikkerhed), uden at være forpligtede til at koordinere deres
21

Jf. også Revisionsrettens særberetning nr. 24/2019 "Asyl, omfordeling og tilbagesendelse af
migranter: Tiden er inde til at lukke hullet mellem mål og resultater".

22

Artikel 15 i forordning (EU) nr. 439/2010 om EASO.
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arbejde med agenturerne. Lovgivningen har medført en begrænsning af denne risiko
ved hjælp af informationsudvekslingsmekanismer.

74 Når medlemsstaterne afholder drøftelser i Rådet, som involverer agenturernes
ekspertise, deltager agenturerne generelt ikke selv, men repræsenteres af
Kommissionen.

Mulighed for tættere samarbejde mellem agenturer inden for samme politikområde

75 Flere agenturer er aktive inden for samme politikområde Vi konstaterede en vis
overlapning mellem følgende agenturers mandater og/eller aktiviteter:
o

EIGE og FRA (begge aktive inden for kvinders rettigheder)

o

EASO og Frontex (stiller begge kulturformidlere til rådighed til støtte for de
medlemsstater, som oplever stor tilstrømning af migranter)

o

Agenturer, der henhører under GD EMPL's ansvarsområde (Cedefop, Eurofound,
EU-OSHA og ELA).

76 Samarbejdet mellem agenturerne er særlig tæt på migrationsområdet EASO,

Frontex, Europol og FRA arbejder sammen i "hotspots" i Italien og Grækenland. På
området retlige og indre anliggender (RIA) afholdes der regelmæssigt møder mellem ni
agenturer (Cepol, EASO, Frontex, EIGE, EMCDDA, eu-LISA, Eurojust, Europos og FRA) og
deres to partner-GD'er (HOME og JUST) inden for rammerne af netværket af RIAagenturerne. To andre agenturer, EFCA og EMSA, samarbejder med Frontex om
spørgsmål i forbindelse med grænsebevogtning. GD SANTE har regelmæssigt afholdt
møder mellem agenturerne siden 2019. Som fastsat i deres oprettelsesforordninger
samarbejder EBA, EIOPA og ESMA i Det Fælles Udvalg af Europæiske
Tilsynsmyndigheder. På andre områder er samarbejdet mere ad hoc.

77 Samarbejdet mellem agenturerne formaliseres ofte i en "bilateral

arbejdsfordeling" eller i et "aftalememorandum" (jf. tekstboks 13). Det kan også
fremmes ved, at repræsentanter for andre agenturer deltager i bestyrelsen (ofte som
observatører). For eksempel har de tre europæiske tilsynsmyndigheder et sæde i
hinandens bestyrelser, selv om de ikke altid deltager. EUIPO og CPVO er også
repræsenteret i hinandens bestyrelser som observatører. Oversættelsescentret har
indgået en ordning med alle EU-agenturer, fællesforetagender og EU-institutioner,
som alle har ret til at være repræsenteret i centrets bestyrelse.
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Tekstboks 13
ECHA og EFSA - Tilsvarende arbejde, ikke nok samarbejde
ECHA og EFSA beskæftiger sig ofte med de samme stoffer, men der udveksles kun
få oplysninger mellem de to agenturer: De systemer, som virksomhederne
anvender til registrering af kemikalier hos ECHA og indgivelse af oplysninger
elektronisk, er ikke forbundet med EFSA's systemer.
I EFSA er der stor forskel på procedurerne for indgivelse af ansøgninger og
indgivelse af de nødvendige oplysninger. Hvert område har særlige regler for
udarbejdelse af ansøgninger. EFSA har udarbejdet vejledninger, der skal hjælpe
med ansøgninger, men der er kun lidt samarbejde med ECHA i denne henseende.
I 2017 undertegnede de to agenturer et nyt aftalememorandum (som erstatter
det foregående fra 2009) om tættere samarbejde mellem dem.

78 Agenturerne arbejder også tæt sammen via EU-agenturernes netværk (EUAN),

som blev oprettet med henblik på at styrke deres synlighed og identificere og fremme
mulige effektivitetsgevinster. Dets prioriteter vedtages af agenturerne i form af en
femårs strategi og årlige arbejdsprogrammer. Netværket har den vigtige opgave at
sikre effektiv kommunikation mellem agenturerne og deres interessenter, især EUinstitutionerne. Ni delnetværk former medlemmernes indsats og interaktion og fører
til håndgribelige resultater, som er til gavn for EU og dets borgere. EUAN har imidlertid
ingen udøvende beføjelser, ikke alle agenturer deltager i alle delnetværk, og
samarbejdet fokuserer primært på administrative spørgsmål snarere end på
operationelle spørgsmål.

79 Samarbejdet mellem agenturer ligger til grund for Oversættelsescentret for Den

Europæiske Unions Organer (CdT). Alle agenturer er imidlertid ikke forpligtet til at gøre
brug af CdT's tjenesteydelser i henhold til deres oprettelsesforordninger. Der er også
en vis forvirring med hensyn til, hvilken form for tjenester de andre agenturer skal eller
kan bruge hos CdT. Et agentur har endda udviklet sit eget system til intern behandling
af sproglige spørgsmål (oversættelseshukommelser), mens andre kan benytte sig af
private eksterne oversættelsesudbydere. I vores årsberetning om agenturerne fra
2017 gjorde vi opmærksom på, at CdT's kapacitet ikke udnyttes maksimalt, at der er
overlapning i forbindelse med udvikling af systemer og driftsomkostninger, og at CdT's
forretningsmodel og -kontinuitet kan være i fare.
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Nogle agenturer er afhængige af samarbejde med industrien

80 Nogle agenturer er også afhængige af samarbejde med den industri, de skal

regulere. ECHA's opgave med at registrere kemikalier er f.eks. afhængig de
oplysninger, som industrien indsender (jf. tekstboks 14). De lovgivningsmæssige
rammer giver kun begrænsede incitamenter til at sikre, at de forelagte oplysninger er
pålidelige og ajourføres regelmæssigt.

Tekstboks 14
ECHA's erfaringer viser svaghederne ved et system baseret på de
oplysninger, som industrien indsender
o

ECHA er ansvarlig for den obligatoriske registrering eller godkendelse af
kemikalier i EU, baseret på de oplysninger, som industrien indsender 23. Efter
at ECHA's personale har foretaget en formel fuldstændighedskontrol af de
oplysninger, der gives i en egenerklæring, modtager virksomheden et REACHregistreringsnummer, som gør det muligt for den at markedsføre sine
kemikalier. Den kan beholde dette registreringsnummer, selv hvis det
efterfølgende viser sig, at den har givet ukorrekte eller ufuldstændige
oplysninger. Denne ordning mindsker virksomhedens tilskyndelse til at levere
opdateringer eller supplerende oplysninger. En nylig undersøgelse 24 har vist,
at mindst 30 % af alle registreringer kan være ikke overensstemmende.

o

I et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om evalueringen af
REACH hed det, at virksomheders manglende overholdelse af deres
registreringsforpligtelser hæmmer identifikationen af problematiske stoffer
og myndighedernes deraf følgende beskyttelse af befolkningen og miljøet.
ECHA og Kommissionen har vedtaget en fælles handlingsplan for at afhjælpe
den manglende overholdelse i registreringssager. Indholdskontrollen vil blive
intensiveret, og fokus vil blive flyttet over på substansbaseret analyse.

23

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og
godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

24

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V., "Hintergrund und Erläuterungen zur
REACH-Registrierung: Großunternehmen verstoßen gegen das EU-Chemikalienrecht und
gefährden damit Mensch und Umwelt", 20 maj 2019.
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Agenturernes opsøgende arbejde på internationalt plan er fortsat begrænset

81 I henhold til traktaten kan agenturerne ikke indgå internationale aftaler, som er

bindende for EU (artikel 218 i TEUF). De kan imidlertid indgå samarbejdsaftaler med
internationale modparter, når 1) dette udtrykkeligt er fastsat i deres retsakt om
oprettelse, 2) samarbejdsaftalen ikke skaber bindende forpligtelser og 3) de har
indhentet (retlig eller faktisk) godkendelse fra deres partner-GD 25.

82 Mange agenturer er i kraft af arten af deres aktiviteter nødt til at interagere med

internationale partnere, og deres aktiviteter har internationale konsekvenser. Mange
agenturer har også modparter i lande uden for EU med lignende roller. Kommissionen
indgår i samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil "samarbejdsordninger"
med agenturerne med henblik på at organisere deres forbindelser med ikke-EUorganer eller -lande.

83 Agenturer, der arbejder inden for områderne retlige og indre anliggender (især

Europol, Eurojust og Frontex), er fuldt integreret i den eksterne dimension af området
med frihed, sikkerhed og retfærdighed og er blandt de mest aktive agenturer på
internationalt plan, idet de også har indgået en række samarbejdsaftaler med ikke-EUlande. Som eksempler på andre politikområder har EFSA og EMA opnået en vigtig
international rolle. Deres udtalelser er afgørende for sundhed og sikkerhed i og uden
for EU. Inden for luftfartssektoren er EASA også regelmæssigt aktiv på dette område.
Der er imidlertid intet der tyder på, at agenturernes potentiale til at støtte
Kommissionen på internationalt plan, navnlig i forbindelse med tekniske spørgsmål og
udveksling af oplysninger, udnyttes fuldt ud samlet set.

25

Jf. også Merijn Chamaon og Valerie Demedts, "Constitutional limits to the EU agencies’
external relations in The External Dimension of EU Agencies and Bodies" fra 2019.
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Konklusioner og anbefalinger
84 Vi konkluderer, at agenturerne spiller en stadig vigtigere rolle i gennemførelsen af
EU's politikker, og at de indførte betingelser har støttet deres performance. Vi
anerkender lovgiverens ansvar, men vi mener ikke desto mindre, at agenturernes
struktur og drift ikke er tilstrækkelig fleksibel, og at potentialet for, at de kan
samarbejde om fælles politiske målsætninger i borgerenes interesse, kan udnyttes
yderligere.

85 Agenturernes fleksibilitet med hensyn til at opfylde skiftende politiske behov

afspejles i deres livscyklus: deres oprettelse, udvikling og potentielle afvikling. Vi
bemærker, at Kommissionen, når den foreslår, at der oprettes et nyt agentur, ikke altid
klart overvejer alternativerne, bl.a. muligheden for at Kommissionen udfører de
planlagte opgaver, muligheden for et mellemstatsligt samarbejde eller muligheden for
at tilpasse et eksisterende agenturs opgaver. Når først et agentur er operationelt,
vurderes dets sammenhæng med andre agenturer og partner-GD'er, især på samme
politikområde, ikke tilstrækkeligt over tid til at muliggøre tilpasning (punkt 16-32).

Anbefaling 1 - Sikre, at agenturernes struktur er relevant,
sammenhængende og fleksibel
Kommissionen bør:
a)

øge anvendelsen af tværgående evalueringer af agenturerne i forbindelse med
Kommissionens kvalitetskontroller af de forskellige politikområder.
Evalueringsresultater bør anvendes til at identificere synergier og mulige
ændringer, herunder fusioner og, hvor det er relevant, til at udarbejde
lovgivningsforslag som reaktion på skiftende behov

b)

udarbejde forslag til nye agenturer i overensstemmelse med dagsordenen for
bedre regulering, herunder de heri foreskrevne høringer. Den bør endvidere
påvise de nye organers relevans og sammenhæng i forhold til eksisterende
organer og tage hensyn til eventuelle forbehold fra Udvalget for Forskriftskontrol.

Tidsramme for anbefaling 1a): senest i 2024 med henblik på at indgå i det næste
lovgivningsforslag for FFR'en for perioden efter 2027.
Tidsramme for anbefaling 1b): fra september 2020 for alle nye forslag.
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86 Fleksibilitet indebærer også, at agenturerne modtager tilstrækkelige ressourcer i

overensstemmelse med deres skiftende behov. Vi konstaterer, at især agenturerne
lider under begrænset fleksibilitet med hensyn til ressourcer, til dels fordi deres
planlægningscyklus er strengt knyttet til EU's budgetprocedure. Traditionelt har
agenturerne planlagt deres ressourcer på et gradvist stigende grundlag baseret på
tidligere år, selv når miljøet og politikken kræver en mere grundig gennemgang af visse
aktiviteter (punkt 33-43).

Anbefaling 2 - Tildele ressourcer til agenturer på en mere
fleksibel måde
Agenturerne bør:
a)

mere udførligt begrunde deres behov for ressourcer før hver ny FFR-periode, gøre
effektiv brug af deres enhedsprogrammeringsdokumenter og tage hensyn til
prioriteter, mulige synergier og stordriftsfordele

Kommissionen bør:
b)

vurdere og sammenligne anmodningerne om ressourcer fra alle agenturer inden
hver FFR-periode og foreslå tildeling af ressourcer (forøgelse, reducering og/eller
omfordeling) til agenturerne ved at fokusere på prioriteterne og de mest
nødvendige behov

c)

rettidigt gennemgå agenturernes anmodninger med henblik på at tilpasse
ressourcerne til skiftende behov for at tillade større fleksibilitet i
budgetplanlægningen.

Tidsramme: senest i 2024.

87 EU-agenturerne spiller en vigtig rolle i at samle medlemsstaternes forskellige

interesser for at finde fælles politiske løsninger for EU. Deres bestyrelsers størrelse og
uoverensstemmelser i fortolkningen af bestyrelsesmedlemmers rolle kan imidlertid
hæmme effektiv beslutningstagning (punkt 45-49).

88 Agenturernes performanceoplysninger har i praksis ikke været tilstrækkeligt

knyttet til deres bidrag til politikken, hvilket gør det vanskeligt at holde
beslutningstagerne ansvarlige. Den nye rammefinansforordning indfører denne
forbindelse, men dens effekt er endnu ikke konstateret (punkt 50-53). Generelt
modtager borgerne kun få oplysninger om fordelene ved agenturerne (punkt 54-64).
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Anbefaling 3 - Forbedre forvaltningen og rapporteringen om
performance
Agenturerne bør:
a)

forbedre den måde, hvorpå de rapporterer om performance i praksis ved
tydeligere at knytte deres performance til deres bidrag til EU's politikker på en
bæredygtig måde.

Kommissionen bør:
b) overvåge gennemførelsen af Kommissionens reviderede retningslinjer
(C (2020)2297) for de performanceoplysninger, som agenturerne skal forelægge
for Europa-Parlamentet, Rådet og EU-borgerne med henblik på ekstern kontrol,
således at fokus flyttes fra rapportering om output og aktiviteter over på bidrag til
EU's politik
c)

foreslå, at lovgiveren gennemgår bestyrelsers størrelse, når det er nødvendigt for
at gøre beslutningsprocessen mere effektiv.

Tidsramme for anbefaling 1a) og b): fra 2021.
Tidsramme for anbefaling 3c): fra september 2020 for nye forslag.

89 EU-agenturerne har en netværksfunktion til at dele ekspertise og opbygge

samarbejde med nationale, europæiske og internationale partnere. Agenturerne har
imidlertid endnu ikke undersøgt alle mulighederne for at opnå synergier og
stordriftsfordele på områder, hvor de har ensartede aktiviteter (punkt 76-80).
Endvidere er agenturerne afhængige af den nødvendige støtte fra medlemsstaterne
(punkt 72-75). Desuden opererer nogle agenturer inden for politikområder med en
stærk, international dimension, men de mangler nogle gange støtte fra Kommissionen
til at dele ekspertise med partnere uden for EU på en mere fleksibel måde (punkt 8183).
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Anbefaling 4 - Styrke agenturernes rolle som centre for
udveksling af ekspertise og netværkssamarbejde
Agenturerne bør:
a)

samarbejde tættere med hinanden for at identificere god praksis vedrørende
performance, synergier og stordriftsfordele, navnlig inden fælles politikområder.

Kommissionen bør:
b)

c)

overvåge, at medlemsstaterne opfylder deres retlige og politiske forpligtelser til
at stille de nødvendige oplysninger, eksperter og støtte til rådighed for EUagenturerne med henblik på håndhævelse af agenturernes beslutninger og
gennemførelse af politikker og, hvor disse forpligtelser ikke er tilstrækkeligt
dækket af de retlige rammer, foreslå, at lovgiveren klart beskriver
medlemsstaternes forpligtelser
sikre, at agenturernes tekniske ekspertise og andet potentiale konsekvent
anvendes til at støtte udarbejdelse og gennemførelse af politikker, også på
internationalt plan og med ikke-EU-partnere.

Tidsramme: fra 2021.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Alex Brenninkmeijer, medlem af Revisionsretten, i
Luxembourg på mødet den 28. juli 2020.
På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner Lehne
Formand
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Bilag
Bilag I - Liste over EU-agenturer og andre organer, der er
omfattet af denne beretning
Akronym
ACER

Fuldt navn
Den Europæiske Unions Agentur for
Samarbejde mellem
Energireguleringsmyndigheder

Agenturet for Støtte til
af Europæiske
BEREC-kontoret Sammenslutningen
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk
Kommunikation

Placering
Ljubljana, Slovenien

Riga, Letland

CdT

Oversættelsescentret for Den
Europæiske Unions Organer

Luxembourg,
Luxembourg

Cedefop

Det Europæiske Center for Udvikling af
Erhvervsuddannelse

Thessaloniki,
Grækenland

Cepol

Den Europæiske Unions Agentur for
Uddannelse inden for Retshåndhævelse

Budapest, Ungarn

CPVO

EF-Sortsmyndigheden

Angers, Frankrig

EASA

Det Europæiske
Luftfartssikkerhedsagentur

Köln, Tyskland

EASO

Det Europæiske Asylstøttekontor

Valletta, Malta

EBA

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Paris, Frankrig

ECDC

Det Europæiske Center for Forebyggelse
af og Kontrol med Sygdomme

Stockholm, Sverige

ECHA

Det Europæiske Kemikalieagentur

Helsingfors, Finland

EEA

Det Europæiske Miljøagentur

København, Danmark

EFCA

EU-Fiskerikontrolagenturet

Vigo, Spanien

EFSA

Den Europæiske
Fødevaresikkerhedsautoritet

Parma, Italien

EIGE

Det Europæiske Institut for Ligestilling
mellem Mænd og Kvinder

Vilnius, Litauen

EIOPA

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for
Forsikrings- og
Arbejdsmarkedspensionsordninger

Frankfurt, Tyskland

EIT

Det Europæiske Institut for Innovation og
Teknologi

Budapest, Ungarn

ELA

Den Europæiske
Arbejdsmarkedsmyndighed

Bratislava, Slovakiet
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EMA

Det Europæiske Lægemiddelagentur

Amsterdam,
Nederlandene

EMCDDA

Det Europæiske Overvågningscenter for
Narkotika og Narkotikamisbrug

Lissabon, Portugal

EMSA

Det Europæiske Agentur for
Søfartssikkerhed

Lissabon, Portugal

ENISA

Den Europæiske Unions Agentur for
Cybersikkerhed

Athen og Heraklion,
Grækenland

EPPO

Den Europæiske Anklagemyndighed

Luxembourg

ERA

Den Europæiske Unions Jernbaneagentur

Valenciennes,
Frankrig

ESA

Euratoms Forsyningsagentur

Luxembourg,
Luxembourg

ESMA

Den Europæiske Værdipapir- og
Markedstilsynsmyndighed

Paris, Frankrig

ETF

Det Europæiske
Erhvervsuddannelsesinstitut

Torino, Italien

EUIPO

Den Europæiske Unions Kontor for
Intellektuel Ejendomsret

Alicante, Spanien

eu-LISA

Den Europæiske Unions Agentur for den
Operationelle Forvaltning af Store ITSystemer inden for Området med Frihed,
Sikkerhed og Retfærdighed

Talinn, Estland,
Strasbourg, Frankrig
og Sankt Johann im
Pongau, Østrig.

EU-OSHA

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Bilbao, Spanien

Eurofound

Det Europæiske Institut til Forbedring af
Leve- og Arbejdsvilkårene

Dublin, Irland

Eurojust

Den Europæiske Unions Enhed for Retligt
Samarbejde

Haag, Nederlandene

Europol

Den Europæiske Unions Agentur for
Retshåndhævelsessamarbejde

Haag, Nederlandene

FRA

Den Europæiske Unions Agentur for
Grundlæggende Rettigheder

Wien, Østrig

Frontex

Det Europæiske Agentur for Grænse- og
Kystbevogtning

Warszawa, Polen

GSA

Det Europæiske GNSS-Agentur

Prag, Den Tjekkiske
Republik

SRB

Den Fælles Afviklingsinstans

Bruxelles, Belgien
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Bilag II - Liste over Kommissionens partner-GD'er for EUagenturer og andre organer
GD

Fuldt navn

Agenturer

CNECT

Kommunikationsnet, Indhold og
Teknologi

BEREC-kontoret, ENISA

DEFIS

Forsvarsindustri og Rummet

GSA (fra den 1. januar 2020)

DGT

Oversættelse

CdT

EAC

Uddannelse, Unge, Idræt og
Kultur

EIT

EMPL

Beskæftigelse, Sociale
Anliggender,
Arbejdsmarkedsforhold og
Inklusion

Cedefop, ELA, ETF, EU-OSHA,
Eurofound

ENER

Energi

ACER

ENV

Miljø

EEA, ECHA

FISMA

Finansiel Stabilitet, Finansielle
Tjenesteydelser og
Kapitalmarkedsunion

EBA, EIOPA, ESMA, SRB

GROW

Det Indre Marked, Industri,
Iværksætteri og SMV'er

ECHA, EUIPO, GSA (indtil den
31. December 2019)

HOME

Migration og Indre Anliggender

Cepol, EASO, Frontex, EMCDDA,
eu-LISA, Europol

JUST

Retlige Anliggender og
Forbrugere

EIGE, Eurojust, FRA

MARE

Maritime Anliggender og Fiskeri

EFCA

MOVE

Mobilitet og Transport

EASA, EMSA, ERA

SANTE

Sundhed og Fødevaresikkerhed

CPVO, ECDC, EFSA, EMA, ECHA (kun
biocider)
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Bilag III - Nøgledata og resultater af spørgeundersøgelsen
blandt interessenter
Vi anmodede 34 agenturer om at give os en liste over interessenter og foretog et
repræsentativt udvalg, bl.a. de vigtigste kategorier af interessenter (nationale
offentlige organer, industrien, EU-institutioner, NGO'er, akademikere osv.). Vi
opfordrede 2 500 interessenter til at deltage i undersøgelsen og modtog ca. 1 000 svar
(svarprocent 40 %). Næsten halvdelen af respondenterne var bestyrelsesmedlemmer.

Tabel 1 - Samlede resultater af spørgeundersøgelsen blandt
interessenter
Meget
positiv

Positiv

Negativ

Meget
negativ

Ingen
mening

1. Bestyrelsesudvalgets
sammensætning er passende

25 %

51 %

8%

1%

14 %

2. Agenturet inddrager
interessenter og eksperter
effektivt

30 %

59 %

6%

1%

4%

3. Ansvarlighedsordningerne
er formålstjenstlige

20 %

56 %

4%

0%

19 %

4. Agenturet har
tilstrækkelige menneskelige
ressourcer

10 %

37 %

32 %

8%

13 %

5. Agenturet har
tilstrækkelige finansielle
midler (budget)

11 %

33 %

32 %

8%

16 %

6. Agenturet har SMART-mål

38 %

42 %

7%

0%

12 %

7. Agenturet aflægger
passende rapport om sin
performance

53 %

36 %

5%

1%

5%

8. Evalueringskravene er
hensigtsmæssige

36 %

40 %

6%

1%

17 %

9. Samarbejdet med
Kommissionen

29 %

41 %

11 %

0%

19 %

10. Samarbejdet med andre
agenturer

28 %

36 %

11 %

1%

24 %

11. Samarbejdet med
medlemsstaterne/nationale
organer

34 %

40 %

14 %

0%

12 %
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12. Samarbejdet med ikke-EUorganer

28 %

29 %

8%

2%

33 %

13. Agenturets
oprettelsesforordning er
formålstjenstlig

23 %

48 %

17 %

2%

12 %

14. Agenturet har nået sine
operationelle mål/opfyldt sin
mission

24 %

52 %

18 %

1%

4%

Kilde: Revisionsretten: stikprøvestørrelse = 1 000 svar fra interessenter fra 34 agenturer og andre
organer.
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Deltagelse i spørgeundersøgelsen
Antal svar pr. agentur
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1
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50 47

42

46 46

10

3
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2
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4

1

1
3

0

EFCA

7

40

Europol

3

EASA

0

EMSA

50

1

3 2
1 0
35 36 33 34
34
5 0
32 29
31 33
1 1 1
26 26 29 27 25 24 27 27
22 25 24 21 20 20 19
16
14
14 14 13

Delvise svar

Spørgeundersøgelsens svarprocent pr. agentur
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60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
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EU‐OSHA
SRB
EEA
Eurofound
Frontex
ESMA
CPVO
EIOPA
EIGE
FRA
EFCA
Europol
EBA
GSA
ETF
EMA
EMCDDA
Cedefop
EASA
ERA
Cepol
ENISA
BEREC‐kontoret
EASO
ACER
EUIPO
EMSA
Eurojust
EFSA
CdT
ECDC
ECHA
eu‐LISA
EIT

0,0 %

Fuldstændige svar

Delvise svar

BEREC‐kontoret

EIT

CdT

SRB

Frontex

Eurojust

ECDC

ENISA

EEA

EFSA

EMCDDA

EASO

Cepol

Fuldstændige svar

eu‐LISA

ACER

EUIPO

ESMA

ETF

CPVO

ERA

EIGE

GSA

Cedefop

EMA

ECHA

EBA

Eurofound

EIOPA

FRA

EU‐OSHA

0

CPVO
Eurofound
ECDC
EMCDDA
EMSA
EFSA
EEA
FRA
EUIPO
ETF
EU-OSHA
BEREC-kontoret
Cedefop
EIGE
SRB
Eurojust
CdT
I alt
EBA
EMA
eu-LISA
EFCA
EIOPA
ESMA
Europol
EASA
ERA
Cepol
GSA
ECHA
EIT
ACER
ENISA
EASO
Frontex
SRB
EUIPO
EFCA
ETF
Frontex
BEREC-kontoret
EMSA
EMCDDA
EIOPA
Cedefop
ECDC
ECHA
Eurofound
CPVO
CdT
EU-OSHA
Eurojust
Europol
ERA
FRA
EIGE
ESMA
EMA
EASA
eu-LISA
EBA
EIT
Cepol
EEA
EASO
GSA
EFSA
ACER
ENISA
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Mest relevante spørgeundersøgelsesresultater
Har agenturet tilstrækkelige menneskelige ressourcer?
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20 %

10 %

0%

Meget enig

Fuldt ud

Enig

I stort omfang

Uenig

I nogen grad

Meget uenig

Nej

Ingen mening

Har agenturet nået sine mål?

100 %
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0%

Ingen mening
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Samarbejdet mellem medlemsstaterne/nationale organer
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
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20 %
10 %
ERA

ENISA

EASA

SRB

EMA

EBA

EIGE

ACER

EIT

FRA

EIOPA

Frontex

ETF

CdT

ESMA

I alt

EFSA

Cepol

GSA

BEREC-kontoret

Eurojust

EASO

Eurofound

ECHA

EU-OSHA

EFCA

Cedefop

ECDC

EMCDDA

EMSA

Europol

CPVO

EUIPO

EEA

eu-LISA

0%

Ingen mening
Fungerer ikke
Fungerer i et vist omfang, men store forbedringer er nødvendige
Fungerer generelt godt, men mindre forbedringer er nødvendige
Fungerer rigtig godt

Kilde: Revisionsretten: stikprøvestørrelse for spørgeundersøgelsen blandt interessenter = 1 000 svar fra
interessenter fra 35 agenturer og andre organer.

Samarbejdet med Kommissionen
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Ingen mening
Fungerer ikke
Fungerer i et vist omfang, men store forbedringer er nødvendige
Fungerer generelt godt, men mindre forbedringer er nødvendige
Fungerer rigtig godt

GSA

EMA

ACER

ERA

EASO

ECDC

EIGE

Eurojust

EIT

EASA

EBA

ENISA

Cepol

Europol

Cedefop

EIOPA

ETF

CdT

EFCA

ESMA

Frontex

EEA

SRB

FRA

eu-LISA

ECHA

EFSA

EUIPO

EU-OSHA

CPVO

Eurofound

EMSA

EMCDDA

BEREC-kontoret

0%
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Bilag IV - Nyhedsformidling identificeret i en analyse med
anvendelse af big data
Europe Media Monitor (EMM) er et fuldautomatisk system drevet af EuropaKommissionens Fælles Forskningscenter (JRC) med henblik på at analysere offentligt
tilgængelige onlinemedier. Det samler og aggregerer ca. 300 000 nyhedsartikler pr. dag
fra et udvalg af nyhedsportaler verden over på op til 70 sprog. I samarbejde med JRC
analyserede vi yderligere de data, der blev aggregeret i EMM 26, for oplysninger om
hyppigheden, den geografiske fordeling og tidsmønstret for nyhedsartikler vedrørende
alle agenturer samt netværket af forbindelser mellem agenturer og andre EU-organer
og nationale enheder. Det var første gang Revisionsretten anvendte big data-teknikker
til at analysere ustrukturerede eksogene data uden for EU's officielle dokumenter og
databaser som supplerende dokumentation i en forvaltningsrevision.

26

Jf. Europe Media Monitor (EMM) for en mere detaljeret beskrivelse:
https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/europe-media-monitor-newsbrief.
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Figur 1 - Geografisk fordeling af nyhedsartikler
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Kilde: kompileret af Revisionsretten på grundlag af aggregerede data i EMM, januar 2018 til juli 2019.
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Figur 2 - De 20 mest anvendte sprog i nyhedsartikler
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Kilde: kompileret af Revisionsretten på grundlag af aggregerede data i EMM, januar 2018 til juli 2019.

Figur 3 - Ugentlig nyhedsformidling for EMA
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Kilde: kompileret af Revisionsretten på grundlag af aggregerede data i EMM, januar 2018 til juli 2019.
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Figur 4 - Ugentlig nyhedsformidling for EASA
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Kilde: kompileret af Revisionsretten på grundlag af aggregerede data i EMM, januar 2018 til juli 2019.
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Bilag V - De lovgivningsmæssige rammer for
forbundsmyndighederne i USA og Australien
USA
o

Fælles regler for alle agenturer. Der er 1) en rammeforordning: Government
Performance and Results Act (GPRA) fra 1993 og det sidste GPRA Modernization
Act i 2010, og 2) det i juni årligt ajourførte cirkulære nr. A-11. Preparation,
Submission and Execution of the Budget. Del 6. Den føderale performanceramme:
strategisk planlægning, årlige performanceplaner og -rapporter.

o

Agenturerne skal rapportere om tre forskellige mål/målsætninger:
1) tværinstitutionelle prioriterede mål, som er langsigtede og kræver koordinering
mellem agenturerne, 2) agenturets prioriterede mål, dvs. fire eller fem mål, som
skal nås i løbet af de næste to år og 3) strategiske målsætninger, dvs. langsigtede
målsætninger, udfald og indvirkning.

o

Tre GPRA-rapporteringselementer: 1) femårige strategiplaner, som skal
indeholde en opgavebeskrivelse for agenturet samt langsigtede,
resultatorienterede mål, 2) årlige performanceplaner, som fastsætter
performancemålene for regnskabsåret og beskriver, hvordan disse mål skal nås,
og hvordan de kan kontrolleres, og 3) årlige performancerapporter, som
gennemgår, hvorvidt agenturets planlagte performancemål blev nået
(resultaterne gives pr. program).

o

For så vidt angår performanceoplysninger er Kongressens dechargeprocedure
baseret på: 1) den årlige rapport fra det overordnede revisionsorgan 2) den årlige
rapport, som indgives af forvaltnings- og budgetkontoret 27 til Senatet,
Repræsentanternes Hus og det overordnede revisionsorgan. Denne rapport
fastslår, om agenturets programmer eller aktiviteter opfylder performancemål og
-målsætninger og identificerer uopfyldte mål (en handlingsplan udarbejdes
derefter for at korrigere afvigelserne) og3) agenturets konsolidering af den årlige
performanceplan og den årlige performancerapport som en del af Kongressens
budgetbegrundelse.

27

Forvaltnings- og budgetkontoret er den operative afdeling i den amerikanske præsidents
kabinet, der administrerer forbundsstatens budget og fører tilsyn med de føderale
agenturers performance.
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Australien
o

Fælles regler for alle agenturer: Public Governance, Performance and
Accountability Act 2013 (PGPA Act), kapitel 2. Commonwealth-enheder og
Commonwealth, del 2-3. Planlægning, performance og ansvarlighed, afsnit 3.
Commonwealth-enheders performance

o

Forklaring og rapportering af forskellene i opnåelsen af målene. Den ansvarlige
myndighed skal: 1) sørge for, at der føres optegnelser, der korrekt registrerer og
forklarer enhedens performance med hensyn til at opfylde sine formål, 2) måle og
vurdere enhedens performance, 3) forberede årlige performanceerklæringer for
enheden snarest muligt efter udgangen af hver rapporteringsperiode for enheden
og 4) medtage de årlige performanceerklæringer i den årsberetning, som
fremlægges i Parlamentet.

o

Revision af performanceerklæringer. Det overordnede revisionsorgan har
mulighed for at undersøge og rapportere om enhedens årlige
performanceerklæringer. Rapporten forelægges Parlamentet til drøftelse.
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Bilag VI - Aktivitetsbaseret budgettering/aktivitetsbaseret
omkostningsberegning/aktivitetsbaseret forvaltning
Aktivitetsbaseret budgettering indebærer ifølge Europa-Kommissionens budgetglossar,
at budgetbevillingerne og ressourcerne inddeles efter formål med henblik på at give
borgerne mulighed for at se, hvilke politikker der følges, og inden for dem, hvilke
aktiviteter der indgår i politikkerne, hvor mange penge der bruges på dem, og hvor
mange der arbejder med dem.
Aktivitetsbaseret omkostningsberegning betyder definition af omkostninger,
omkostningsfordelingsmetode og tildeling til forskellige aktiviteter. Aktivitetsbaseret
omkostningsberegning er en omkostningsberegningsmetode, der identificerer
aktiviteter i en organisation og tildeler omkostningerne ved hver aktivitet ressourcerne
for alle produkter og tjenester afhængigt af det faktiske forbrug.
Systemet med aktivitetsbestemt omkostningsberegning indebærer beregning af fulde
omkostninger ikke blot efter aktivitet men også efter "specifik tjenesteydelse". Delvist
og helt selvfinansierende agenturer opkræver gebyrer af deres kunder for at få dækket
omkostningerne ved de forskellige tjenesteydelser.
Aktivitetsbaseret budgettering er budgetelementet, og aktivitetsbaseret
omkostningsberegning er det økonomiske element i det bredere koncept for
aktivitetsbaseret forvaltning, der hovedsagelig vedrører driftsaktiviteter.
Aktivitetsbaseret forvaltning bør give agenturerne værktøjerne til at planlægge,
overvåge, rapportere og evaluere deres aktiviteter. I denne forbindelse skal
målsætninger, indikatorer, input (for så vidt angår menneskelige og finansielle
ressourcer) og nøgleaktioner defineres på forhånd for at fastlægge, hvordan de
tilsigtede resultater skal nås, hvordan fremskridtene hen imod de tilsigtede resultater
kan måles, og hvilke ressourcer der er nødvendige for at opnå disse resultater (EuropaKommissionen, Analytical Fiche nr. 21).
Ud over målsætninger, aktiviteter og budget- og outputindikatorer afhænger
gennemførelsen af systemet med aktivitetsbaseret forvaltning af: a) en klar
overensstemmelse mellem målsætninger, aktiviteter og indikatorer, b) fastlæggelse af
resultat- og effektindikatorer og c) løbende overvågning af faktiske værdier for
beslutningstagningsprocessen.
Den fælles tilgang (jf. punkt 40) omfatter krav om, at agenturerne anvender
systematiske systemer til aktivitetsbaseret budgettering og forvaltning til at planlægge,
overvåge og evaluere aktiviteter (jf. punkt 40).
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Bilag VII - Liste over Revisionsrettens særberetninger om
agenturer og andre organer offentliggjort i perioden 2017-2019
SB nr.

Titel

Agenturer og
andre organer

1/2017

Det vil kræve en yderligere indsats at gennemføre Natura 2000nettet på en sådan måde, at dets fulde potentiale realiseres

EEA

5/2017

Ungdomsarbejdsløshed - Har EU's politikker gjort en forskel?

Eurofound

6/2017

EU's reaktion på flygtningekrisen: "hotspottilgangen"

EASO, Europol,
Frontex, FRA

8/2017

EU's fiskerikontrol: Der er brug for en yderligere indsats

EFCA

9/2017

EU's støtte til bekæmpelse af menneskehandel i Syd- og Sydøstasien

Europol, Frontex

12/2017

Gennemførelsen af drikkevandsdirektivet: Kvaliteten af og adgangen
til drikkevand er blevet forbedret i Bulgarien, Ungarn og Rumænien,
men investeringsbehovene er stadig store

EEA

13/2017

Et fælles europæisk jernbanetrafikstyringssystem: Vil det politiske
mål nogensinde blive til virkelighed?

ERA, INEA

18/2017

Det fælles europæiske luftrum: En ændret kultur, men ikke et fælles
luftrum

EASA

23/2017

Den Fælles Afviklingsinstans: Arbejdet på en udfordrende
bankunionsopgave er begyndt, men der er langt igen

SRB

34/2017

Bekæmpelse af madspild: en mulighed for EU for at forbedre
fødevareforsyningskædens ressourceeffektivitet

EEA

1/2018

Fælles assistance til projekter i de europæiske regioner
(Jaspersinitiativet) - tid til bedre målretning

EMSA, Eurofound,
EASA

2/2018

Er ECB's krisestyring for banker effektiv i operationel henseende?

SRB, EBA, ESMA

5/2018

Vedvarende energi til bæredygtig udvikling af landdistrikterne: De
potentielle synergier er betydelige, men for det meste ikke opnået

EEA

13/2018

Bekæmpelse af radikalisering, der fører til terrorisme:
Kommissionen adresserede medlemsstaternes behov, men der var
nogle mangler i koordineringen og evalueringen

Eurojust, Europol

16/2018

Efterfølgende revision af EU-lovgivning: et veletableret, men
ufuldstændigt system

EEA, EMA

19/2018

Et europæisk højhastighedsjernbanenet: ikke en realitet, men et
ineffektivt kludetæppe

EEA, ERA, INEA

23/2018

Luftforurening: Vores sundhed er stadig utilstrækkeligt beskyttet

EEA

24/2018

Demonstration af CO2-opsamling og -lagring og innovative
vedvarende energikilder i kommerciel skala i EU: De ønskede
fremskridt er ikke opnået i det seneste årti

EEA

25/2018

Oversvømmelsesdirektivet: Fremskridt med vurderingen af risici,
men planlægningen og gennemførelsen bør forbedres

EEA
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28/2018

De fleste af de forenklingsforanstaltninger, der blev indført i
Horisont 2020, har gjort livet lettere for støttemodtagerne, men der
er stadig mulighed for forbedringer

REA, EASME, EIT

29/2018

EIOPA bidrog væsentligt til tilsynet og stabiliteten i
forsikringssektoren, men der er fortsat store udfordringer

EIOPA, EBA, ESMA

33/2018

Bekæmpelse af ørkendannelse i EU: En stigende trussel, der kræver
en større indsats

EEA

35/2018

Gennemsigtighed med hensyn til NGO'ers gennemførelse af EUmidler: behov for en større indsats

EACEA, EASME,
ERCEA, REA

1/2019

Bekæmpelse af svig i forbindelse med EU's udgifter: Der er behov
for handling

EPPO

2/2019

Kemiske farer i vores fødevarer: EU's fødevaresikkerhedspolitik
beskytter os, men står over for udfordringer

EFSA, EMA

10/2019

Stresstest af banker på EU-plan: Der gives oplysninger om banker i
et hidtil uset omfang, men der er brug for bedre koordinering og
større fokus på risici

EBA

11/2019

EU's lovgivning om moderniseringen af lufttrafikstyringen har givet
merværdi - men finansieringen var i overvejende grad unødvendig

Eurocontrol, INEA

19/2019

INEA har leveret fordele, men manglerne vedrørende CEF bør
adresseres

INEA

20/2019

EU's informationssystemer til understøttelse af grænsekontrollen et stærkt redskab, men der er brug for større fokus på rettidige og
fyldestgørende data

Frontex, Cepol, euLISA

24/2019

Asyl, omfordeling og tilbagesendelse af migranter: Tiden er inde til
at lukke hullet mellem mål og resultater

EASO, Europol,
Frontex

Kilde: Revisionsretten.
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Bilag VIII - Sammensætningen af EU-agenturers og andre
organers budgetter (2018)
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SAMLEDE
UDGIFTER
(millioner
euro)

SRB
6 940,1
EIT
349,5
GSA
1 174,2
Frontex
288,7
EMSA
102,0
eu-LISA
97,2
EASO
98,1
Cepol
13,6
EEA
77,9
EUIPO
402,9
EU-OSHA
15,4
EMA
337,8
CPVO
16,9
EIGE
7,8
EFCA
17,6
EASA
197,9
EFSA
80,1
Eurofound
20,9
ECDC
58,0
BEREC-kontoret
4,3
135,7
Europol
Cedefop
17,9
47,1
CdT
FRA
23,0
Eurojust
38,4
16,2
EMCDDA
44,3
ESMA
11,5
ENISA
ERA
28,3
ETF
20,1
ECHA
118,8
25,2
EIOPA
42,6
EBA
13,6
ACER
ESA-EURATOM
0,1
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Akronymer og forkortelser
ABB: Aaktivitetsbaseret budgetlægning
ABC: Aktivitetsbaseret omkostningsberegning
ABM: Aktivitetsbaseret forvaltning
AMIF: Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden
CONT: Budgetkontroludvalget (Europa-Parlament)
DG ENV: Generaldirektoratet for Miljø
DG SANTE: Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed
DGT: Generaldirektoratet for Oversættelse
EMM: Europe Media Monitor
ETIAS: Det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse
FFR: Flerårig finansiel ramme
GD CNECT: Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi
GD DEFIS: Generaldirektoratet for Forsvarsindustri og Rummet
GD EAC: Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur
GD EMPL: Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender,
Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion
GD ENER: Generaldirektoratet for Energi
GD FISMA: Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og
Kapitalmarkedsunionen
GD GROW: Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og
SMV'er
GD HOME: Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender
GD JUST: Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere
GD MARE: Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri
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GD MOVE: Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport
JRC: Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter
Refit: Programmet for målrettet og effektiv regulering
REMIT: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 om integritet og
gennemsigtighed på engrosenergimarkederne
RIA: Retlige og indre anliggender
SIS: Schengeninformationssystemet
SMV'er: Små og mellemstore virksomheder
TEUF: Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
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Glossar
Afviklingsklausul: En retlig bestemmelse, som fastsætter, under hvilke
omstændigheder agenturets opgaver kan revideres og tilpasses.
Bestyrelse: Et decentralt agenturs integrerede styringsorgan. Den har en
tilsynsfunktion med et generelt ansvar for budget- og planlægningsspørgsmål,
udnævnelse af den administrerende direktør og overvågning af agenturets
performance.
Bidragsaftale: En aftale som fastlægger de aktiviteter, Kommissionen har overdraget til
agenturerne med henblik på gennemførelse af politikken, forbindelserne mellem
Kommissionen og agenturerne samt de regler, der skal følges.
Center for ekspertise og netværk: En term vi bruger til at beskrive den rolle, som et
decentralt agentur spiller inden for et givet politikområde, for så vidt som det
decentrale agentur kan fungere som et center til fremme af udveksling af ekspertise
samt til at samle interesser fra medlemsstaterne for at nå frem til fælles politiske
løsninger og styrke samarbejdet med andre europæiske internationale partnere.
Dechargeproceduren: Europa-Parlamentets afgørelse om at frigøre EuropaKommissionen for ansvaret for gennemførelsen af et givet budget og afslutte dette,
truffet på grundlag af en henstilling fra Rådet samt årsberetningen fra Den Europæiske
Revisionsret.
Den flerårige finansielle ramme (FFR): EU's langsigtede budget, som dækker syv år.
Den nuværende FFR dækker perioden 2014-2020. Den fastsætter grænser for, hvor
meget EU vil bruge på forskellige aktivitetsområder. Den anvendes af EU til at støtte
dets politiske prioriteter og sikre, at det opfylder de forpligtelser, det har indgået over
for borgerne.
Direktion: En styringsgruppe i et decentralt agentur, som fører tilsyn med
forberedelsen og gennemførelses af bestyrelsens beslutninger.
Enhedsprogrammeringsdokument: Et standarddokument, som skal udarbejdes af alle
decentrale agenturer og gennemgås af Kommissionen, som omfatter såvel
budgetmæssig som operationel planlægning for et agentur, og dermed udgør en
vejledning i agenturets arbejde og ressourcefordeling.
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Evaluering: En evidensbaseret bedømmelse af, i hvilken udstrækning en eksisterende
intervention er 1) effektiv, 2) produktiv, 3) relevant i betragtning af de aktuelle behov,
4) sammenhængende både internt og med andre af EU's politiske tiltag og 5) har givet
EU-merværdi.
Fælles tilgang: En række vejledende principper, som EU berigtigede i 2012 med det
formål at gøre decentrale agenturer mere sammenhængende, effektive og ansvarlige.
Konsekvensanalyse: En analyse, der undersøger, om der er behov for en EU-indsats,
og kortlægger de potentielle virkninger af de mulige løsninger.
Lovgiver: Europa-Parlamentet og Rådet.
Netværket af EU-agenturer: Et netværk af decentrale agenturer oprettet af EUinstitutionerne og medlemsstaterne med henblik på at udføre specifikke juridiske,
tekniske eller videnskabelige opgaver.
Relevans: Agenturets opgaver er egnede til at opfylde de politiske mål.
Revisionsklausul: En retlig bestemmelse, som beskriver, under hvilke omstændigheder
agenturets opgaver skal revideres og tilpasses.
Sammenhæng: Agenturets opgaver er logisk overensstemmende med andre
agenturers og EU-tjenesters opgaver, og det giver derfor mening, at det er en del af en
samlet og funktionel EU-administration, der tjener klart identificerbare politiske mål.
Serviceleveranceaftale: Aftale mellem slutbrugeren og tjenesteyderen.
Tværgående evaluering: En evaluering af performance i flere agenturer og
overordnede GD'er, der opererer inden for samme politikområde med gensidige
støttetiltag. Formålet er at identificere potentielle synergier og stordriftsfordele og
overvinde risici såsom overlapninger, fragmentering af politikker, misforhold og
"opgaveglidning".

Svar

Europa‐Kommissionens svar

EUROPA-KOMMISSIONENS ENDELIGE SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE
REVISIONSRETS SÆRBERETNING
"FREMTIDEN FOR EU'S AGENTURER: POTENTIALE FOR MERE FLEKSIBILITET OG
SAMARBEJDE"

RESUMÉ
Kommissionens fælles svar på punkt I-V.
Kommissionen glæder sig over Revisionsrettens fokus på EU's decentrale agenturers performance.
Agenturernes betydning og andel af EU-budgettet er steget betydeligt over de seneste årtier.
Kommissionen har en stor interesse i at sikre, at de decentrale agenturer varetager deres mandat, og at
deres ekspertise udnyttes fuldt ud til at gennemføre EU's politik.
Decentrale agenturer er uafhængige organer, som har det endelige ansvar for deres funktion og
performance. Bestyrelserne sikrer med et flertal af medlemsstaternes repræsentanter, at der føres
tilsyn med forvaltningen af de decentrale agenturer.
De enkelte decentrale agenturers mandat, ansvar, forvaltning og finansiering er fastlagt i
oprettelsesakten, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtager som lovgivende myndighed. De opererer
inden for de budgetrammer, der er fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
(TEUF), den flerårige finansielle ramme (FFR) og forordning (EU) 2018/1046 (finansforordningen)
samt de afgørelser, der træffes af budgetmyndigheden inden for disse rammer. Budgettet for
decentrale agenturer fastlægges af budgetmyndigheden inden for de lofter, der er fastsat i den flerårige
finansielle ramme og det årlige budget.
I 2012 undertegnede Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en fælles erklæring om en fælles
tilgang til decentrale agenturer ("den fælles tilgang"). Denne politisk bindende ramme har været og er
fortsat et vigtigt skridt i retning af at sikre en sammenhængende ramme for bedre forvaltning og
resultatstyring af decentrale agenturer.
Kommissionen er fast besluttet på at sikre større sammenhæng i den måde, hvorpå EU-organer
regulerer, planlægger og aflægger rapport om deres aktiviteter. Med de foranstaltninger, der blev
gennemført i 2019 og 2020, har Kommissionen styrket betingelserne for at sikre de decentrale
agenturers performance og rapportering.
Den nye rammefinansforordning (EU) nr. 2019/7151 ("rammefinansforordningen") indeholder
bestemmelser om sammenhængende og bindende budget-, planlægnings-, rapporterings-,
performance- og forvaltningsregler for decentrale agenturer. Alle decentrale agenturer har tilpasset
deres finansielle bestemmelser til rammefinansforordningen i 2019 og 2020, uden at de heri fastsatte
forvaltnings- og performancerammer fraviges.
Den tilhørende meddelelse fra Kommissionen om styrkelse af forvaltningen af EU-organer og om
retningslinjerne for udarbejdelse af enhedsprogrammeringsdokumenter og den konsoliderede årlige
aktivitetsrapport, vedtaget af kollegiet den 20. april 2020 (C(2020) 2297, "Kommissionens
retningslinjer for udarbejdelse af enhedsprogrammeringsdokumenter og konsoliderede årlige
aktivitetsrapporter"), støtter yderligere harmoniseret planlægning og rapportering i alle decentrale
agenturer.
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Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen
for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1).

Det er nu op til de decentrale agenturer at omsætte denne ramme til praksis under bestyrelsernes
tilsyn. Virkningerne af forbedringerne bør slå igennem fra 2021. Kommissionen er fast besluttet på at
fastholde de decentrale agenturers effektive gennemførelse.
Med hensyn til oprettelsen af agenturer tager Kommissionen hensyn til dokumentation fra
konsekvensanalyser, evalueringer og input fra interessenter i henhold til dagsordenen for bedre
regulering. Forvaltningen vurderes i alle de evalueringer, som Kommissionen foretager.
De decentrale agenturers opgaver er ofte permanente og er ikke et resultat af den politiske
beslutningsproces i hver enkelt FFR, herunder forvaltningen af disse. Agenturerne revurderes i
overensstemmelse med de forpligtelser, der er fastsat af lovgiveren.
Kommissionens dagsorden for bedre regulering danner grundlag for evidensbaseret
beslutningstagning. Evalueringerne anvendes til at vurdere agenturernes performance og identificere
potentielle synergier i agenturernes opgaver med hensyn til deres foranstaltningers effektivitet,
virkningsfuldhed, sammenhæng, relevans og EU-merværdi. Ved gennemførelsen af evalueringer af
politikområder (kvalitetskontrol) er Kommissionen enig i, at det er vigtigt at se på sammenhængen i
agenturernes rolle og opgaver på et politikområde, at identificere synergier og mindske bureaukratiet,
samtidig med at man overvejer mulige sammenlægninger eller lukninger af agenturer, der opererer på
dette område. Evalueringer danner også grundlag for beslutninger om nye forslag, mens
konsekvensanalyserne ser på forskellige muligheder og deres potentielle virkninger. Processen
understøttes af omfattende høringer af interessenter.
Tildelingen af ressourcer til decentrale agenturer afspejler prioriteringerne i EU's budget.
Budgetmyndigheden træffer beslutning om finansieringen. Finansieringsprocessen er underlagt
veletablerede lovgivningsmæssige rammer som defineret i artikel 314 TEUF og i finansforordningen.
Både Kommissionen og hvert decentralt agentur skal overholde disse regler, der sikrer
forudsigelighed med hensyn til finansieringen. Samtidig giver reglerne den nødvendige fleksibilitet til
at tilpasse sig nye eller skiftende omstændigheder.
Budgettildelingen, der fastsættes af budgetmyndigheden, bør afspejle et decentralt agenturs
performance ved at op- eller nedjustere dets budget under hensyntagen til mulige
effektivitetsgevinster og synergier, herunder mellem agenturer tilhørende samme klynge. Der
tilskyndes til samarbejde mellem decentrale agenturer, og den nye rammefinansforordning letter
anvendelsen af serviceleveranceaftaler for at formalisere et sådant samarbejde. Samarbejde på
internationalt plan inden for rammerne af det decentrale agenturs mandat er lige så vigtigt, og i
rammefinansforordningen anmodes de enkelte decentrale agenturer om at have en strategi for
samarbejde
med
tredjelande
og/eller
internationale
organisationer
i
deres
enhedsprogrammeringsdokument.
VI. Kommissionen accepterer alle de anbefalinger, der er rettet til den.
INDLEDNING
05. Agenturernes ansvar og kapacitet er nøje afgrænset gennem de oprettelsesforordninger, der er
vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet.
Kommissionens retningslinjer for udarbejdelse af enhedsprogrammeringsdokumenter og
konsoliderede årlige aktivitetsrapporter sikrer en sammenhængende og bindende ramme for Unionens
organers budget, planlægning, rapportering, performance og forvaltning.
BEMÆRKNINGER
Kommissionens fælles svar på punkt 16 og 17.

I henhold til retningslinjerne for bedre regulering skal en konsekvensanalyse identificere og beskrive
det problem, der skal løses, opstille mål, udforme politiske løsningsmodeller, vurdere virkningerne af
disse løsningsmodeller og beskrive, hvordan de forventede resultater vil blive overvåget.
Kommissionens konsekvensanalysesystem følger en integreret tilgang, der vurderer de miljømæssige,
sociale og økonomiske virkninger af en række politiske løsningsmodeller og dermed integrerer
bæredygtighed i Unionens politiske beslutningsproces. I konsekvensanalysen sammenlignes
løsningsmodeller, det forklares, hvilken løsning der foretrækkes, om nogen, eller det forklares,
hvorfor der ikke blev identificeret nogen foretrukken løsning. Konsekvensanalysen erstatter ikke den
politiske beslutning, men tilvejebringer et beslutningsgrundlag. Den endelige udformning af et
agentur er resultatet af forhandlinger mellem medlovgiverne, som kan afvige fra Kommissionens
forslag.
Når Kommissionens Udvalg for Forskriftskontrol har afgivet en negativ udtalelse to gange, er det kun
næstformanden med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn, der kan indgive initiativet
til kollegiet for at afgøre, om der skal gås videre med det eller ej.
18. Cedefop, Eurofound, EU-OSHA og ETF sikrer regelmæssig koordinering og samarbejde mellem
dem. Dette samarbejde giver mulighed for at skabe synergier og undgå overlapninger og er et aktiv,
da det kan skabe forbindelse mellem agenturernes arbejde og skaber et fælles rum, hvor agenturerne
kan rådføre sig med hinanden om den måde, de opfylder deres mandat på.
For så vidt angår ELA gentager Kommissionen, at efter en første dokumenteret vurdering og drøftelse
fremlagde Kommissionens ansvarlige tjenestegrene en ny udgave af konsekvensanalysen, på grundlag
af hvilken Kommissionens Udvalg for Forskriftskontrol afgav en positiv udtalelse (SEC(2018) 144)
med forbehold.
19. Oprettelsen af en ny EU-afviklingsmyndighed, der skal være ansvarlig for forvaltningen af
grænseoverskridende afviklingsmekanismer i hele EU, blev overvejet som en politisk løsningsmodel i
konsekvensanalysen fra 2012 for direktivet om genopretning og afvikling af banker (BRRD)2. På
tidspunktet for konsekvensanalysen vedrørende BRRD var bankunionen med ECB's/FTM's
centraliserede tilsyn med banker endnu ikke oprettet. Oprettelsen og driften af afviklingskollegier med
bistand fra EBA blev derfor vurderet som den foretrukne løsningsmodel i konsekvensanalysen.
21. Den daværende Kommissions formand, Jean-Claude Juncker, meddelte i sin tale om Unionens
tilstand 2017, at den havde til hensigt at oprette en Europæisk Arbejdsmarkedsmyndighed. Denne
udtalelse blev fremsat efter intenst arbejde og forhandlinger om arbejdskraftmobilitet siden 2014
(vedtagelse af direktiv 2014/54, direktiv 2014/67, reform af Euresforordningen, forslag om revision af
direktivet om udstationering af arbejdstagere og forordningen om koordinering af sociale
sikringsordninger), som viste klar støtte blandt de forskellige europæiske beslutningstagere med
hensyn til behovet for at have et sådant nyt organ på europæisk plan. Dette forklarer også, hvorfor
Kommissionens forslag blev vedtaget på politisk plan på under et år.
22. Regelmæssige evalueringer af
rammefinansforordningen (2019/715).

agenturet

er

fastsat

i

den

fælles

tilgang

og

Rammefinansforordningen fastsætter evalueringskrav (forudgående og retrospektive), herunder
handlingsplanen for opfølgning på konklusionerne fra de overordnede regelmæssige evalueringer for
at sikre, at de gennemføres effektivt.

2

Se s. 54-56 i konsekvensanalysen: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012SC0166&from=EN

Initiativet til oprettelse af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed blev iværksat uafhængigt af
evalueringen af de andre agenturer, fordi Kommissionen og medlovgiverne havde stort politisk fokus
på arbejdskraftens mobilitet i EU, og på grund af myndighedens meget specifikke
grænseoverskridende fokus med hensyn til de eksisterende agenturers mandat.
3) Vedtagelsen af agenturernes oprettelsesakter er resultatet af en lovgivningsprocedure, normalt med
Europa-Parlamentet og Rådet som medlovgivere. Kommissionen kan kun bidrage til agenturernes
relevans og sammenhæng gennem sine lovgivningsforslag og på grundlag af en konsekvensanalyse.
Der kræves en konsekvensanalyse, når de forventede økonomiske, miljømæssige eller sociale
virkninger af EU's indsats for at oprette eller revidere oprettelsesforordningen for et eksisterende
agentur sandsynligvis vil være betydelige. Når Kommissionen ikke har nogen eller kun begrænsede
valgmuligheder, hvis virkningerne er små eller ikke kan identificeres klart, vil den sandsynligvis
konkludere, at der ikke er behov for en konsekvensanalyse. Behovet for en konsekvensanalyse bør
vurderes fra sag til sag, og den bør udføres, når det er nyttigt.
23. Selv om Kommissionen er fast besluttet på at bringe alle oprettelsesakterne i overensstemmelse
med den fælles tilgang, herunder ved at tilføje en afviklingsklausul eller en revisionsklausul, er
Kommissionens ret til at foreslå, at en oprettelsesforordning ændres eller ophæves, omfattet af
Kommissionens generelle initiativret.
24. I henhold til retningslinjerne for bedre regulering kræves der kun en konsekvensanalyse, hvis de
forventede økonomiske, miljømæssige eller sociale virkninger af EU's foranstaltninger kan forventes
at være betydelige. Bedre regulering (værktøj nr. 9) angiver, at hvis Kommissionen ikke har nogen
eller kun begrænsede valgmuligheder, eller hvis virkningerne er små eller ikke kan identificeres klart,
vil den sandsynligvis konkludere, at der ikke er behov for en konsekvensanalyse. Behovet for en
konsekvensanalyse bør vurderes fra sag til sag, og den bør udføres, når det er nyttigt.
Der kan være omstændigheder, hvor et forslag skal forelægges hurtigst muligt, hvilket ikke gør det
muligt at foretage en konsekvensanalyse. Desuden er det muligt at gå direkte fra en evaluering af
eksisterende lovgivning til et lovgivningsforslag uden en konsekvensanalyse. Dette er normalt
tilfældet, når evalueringen afdækker specifikke spørgsmål, som skal håndteres, og der ikke er mange
valgmuligheder med hensyn til, hvordan de skal håndteres.
Der blev ikke foretaget en fuldstændig konsekvensanalyse før forslaget til den nye forordning om
oprettelse af Frontex. Der blev dog regelmæssigt rapporteret om gennemførelsen af forordningen om
den europæiske grænse- og kystvagt 1.0 gennem en række særlige rapporter om operationaliseringen,
som afdækkede svagheder og mangler, der kunne tages i betragtning i forbindelse med fremtidig
lovgivning.
På grund af den tekniske karakter af revisionen af Eurofounds og EU-OSHA's
oprettelsesforordninger, og idet de ikke har en direkte socioøkonomisk virkning, er der ikke foretaget
en konsekvensanalyse.
25. Kommissionen bemærker, at den tværgående evaluering af de agenturer, der er omfattet af GD
EMPL's ansvarsområde, indeholdt en række anbefalinger for hvert agentur (se Kommissionens svar
på punkt 75), men ingen af dem ville have krævet ændringer i Kommissionens lovgivningsforslag.
Desuden omfattede evalueringens anbefalinger ikke et forslag om at sammenlægge eller samplacere
agenturer.
Endvidere ønsker Kommissionen at påpege, at Europa-Parlamentet i forbindelse med forhandlingerne
om revisionen af oprettelsesforordningerne for Cedefop, Eurofound og EU-OSHA opfordrede til, at
der blev foretaget en vurdering af gennemførligheden og omkostningseffektiviteten af forskellige
foranstaltninger, herunder mulige sammenlægninger, men at medlovgiverne i sidste ende valgte ikke
at gå denne vej, men foretog omarbejdninger for agenturerne, som de var.

26. I modsætning til de beføjelser, Kommissionen har over for forvaltningsorganer, kan den ikke
træffe afgørelse om lukning, sammenlægning eller tilpasning af de opgaver, der påhviler et decentralt
agentur, som kræver medlovgivernes samtykke.
Endelig tages der hensyn til evalueringer og identifikation af synergier ved udarbejdelsen af forslag til
retsakter fra Kommissionen med henblik på at ændre oprettelsesakten for et decentralt agentur,
herunder en eventuel sammenlægning af decentrale agenturer inden for samme politikområde, selv
om medlovgiveren stadig har det sidste ord med hensyn til Kommissionens forslag.
27. Kvalitetskontrollen bekræftede, at fødevareforordningen er egnet til formålet, og identificerede
visse mangler, som blev behandlet i den nye forordning3.
28. Selv om det påhviler Kommissionen at foreslå lovgivning, er medlovgiverne ansvarlige for at
vedtage bestemmelserne om evaluering og afviklings-/revisionsklausuler.
Kommissionen har indført andre værktøjer og indikatorer til vurdering af et decentralt agenturs
performance med hensyn til at nå de politiske mål.
29. Andet led — Kommissionen mener, at en gennemgang af anvendelsen af forordning (EU) nr.
806/2014 hvert tredje år, som fastsat i forordningen, sikrer gennemsigtighed med hensyn til dens
gennemførelse og bidrager til at forbedre den fælles afviklingsmekanismes effektivitet og
virkningsfuldhed.
Med hensyn til FRA har evalueringerne ikke desto mindre de facto været udført hvert femte år (den
første fandt sted i 2012, og den anden i 2017). Desuden har Kommissionen den 5. juni 2020 vedtaget
et forslag til forordning om ændring af forordningen om oprettelse af Agenturet for Grundlæggende
Rettigheder, hvori det udtrykkeligt fastsættes, at Kommissionen skal foretage en evaluering hvert
femte år i overensstemmelse med den fælles tilgang.
I betragtning af EIGE's lille størrelse og det forhold, at anbefalinger fra den første evaluering stadig er
ved at blive gennemført, og under hensyntagen til proportionalitetsprincippet, besluttede bestyrelsen
at udsætte den anden eksterne evaluering af EIGE fra 2020 til 2022. Kommissionen anså denne
beslutning for at være behørigt begrundet.
Tredje led — I FRA's tilfælde vedtog Kommissionen den 5. juni 2020 et forslag til forordning om
ændring af forordningen om oprettelse af Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, hvori det
udtrykkeligt fastsættes, at Kommissionen skal foretage evalueringen af FRA (hvert femte år).
For så vidt angår EFCA har Kommissionen i sit forslag COM(2018) 368 om ændring af
fiskerikontrolforordningen og forordningen om oprettelse af EFCA udtrykkeligt fastsat, at en
uafhængig ekstern evaluering af agenturet skal iværksættes hvert femte år af Kommissionen i
overensstemmelse med den fælles tilgang.
30. Hvad angår EASA, var begrundelsen for, at bestyrelsen besluttede sig for denne begrænsning af
omfanget, at begrænse risikoen for dobbeltarbejde og uoverensstemmelser i resultaterne ved en
fuldstændig evaluering af en række aktiviteter, der sandsynligvis ville blive påvirket betydeligt af den
reviderede oprettelsesforordning fra 2018.
31. Kvalitetskontrol på det relevante politikområde tager også hensyn til den rolle, som de organer,
der er involveret heri, spiller. Afhængigt af vurderingens omfang, f.eks. hvis den skal afspejle særlige
forhold i agenturets mandat eller særlige håndhævelsesmæssige hindringer, vil individuelle
evalueringer tage bedre højde for disse aspekter.
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Forordning (EU) 2019/1381 af 20. juni 2019 om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i
fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 og otte andre sektorspecifikke retsakter.

32. EIT er ikke blevet oprettet som et forvaltningsorgan, men snarere som en aktør på vidensområdet.
Dets aktiviteter adskiller sig fra de aktiviteter, der udføres af forvaltningsorganerne inden for
rammerne af uddannelses-, forsknings- og innovationsprogrammer. De er større og komplementære
og bidrager til udviklingen af Fællesskabets og medlemsstaternes innovationskapacitet gennem
integration af videntrekanten (videregående uddannelse, forskning og innovation) og lukning af
innovationskløften mellem EU og de vigtigste konkurrenter. Dette blev bekræftet af den seneste
uafhængige evaluering i 2017, som bekræftede, at EIT's administrative omkostninger ligger betydeligt
under de lofter, der er fastsat i retsgrundlaget for Horisont 2020, og at de er forholdsvis lavere end de
tilsvarende omkostninger for forvaltningsorganerne.
36. Kommissionen påpeger, at udviklingen i gebyrindtægterne kun er én indikator for et agenturs
arbejdsbyrde og ikke den eneste. Nogle opgaver er ikke forbundet med betaling af et gebyr. Og nogle
opgaver, der genererer gebyrindtægter, medfører måske ikke en tilsvarende arbejdsbyrde.
Desuden forventedes det, at agenturerne ville øge deres effektivitet. Der er derfor en grund til, at
stigningen i antallet af ansatte ikke automatisk fulgte stigningen i indtægterne fra gebyrerne, da de
gebyrfinansierede agenturer også var bundet af den personalenedskæring på 5 %, der blev pålagt
Kommissionen og EU-organerne.
Kommissionen minder om, at EASA er en del af et pilotprojekt, der kobler gebyrindtægter til antallet
af ansatte. Efter agenturets egen rapportering om gebyraktiviteten har antallet af ansatte været
forholdsvis stabilt.
En central svaghed i finansieringen af EASA er, at EU's budget skal kompensere for manglende
indtægter fra gebyrer, men ikke får del i eventuelle overskud.
For ECHA's vedkommende vurderer Kommissionen, at den udfordring, som Revisionsretten har
påpeget, hovedsagelig stammer fra den atypiske måde, hvorpå ECHA's gebyr opkræves, og ikke
vanskeligheder med at matche arbejdsbyrden med antallet af ansatte (ikke fra et påstået strukturelt
misforhold mellem personale og arbejdsbyrde). I modsætning til agenturer, der opkræver et løbende
gebyr fra industrien (f.eks. SRB, EMA), opkræves ECHA's gebyr på forhånd på tidspunktet for
registreringen af et stof eller ansøgningen om godkendelse. Indtægterne har nået et højt niveau i løbet
af de senere år, og siden den sidste registreringsfrist under REACH i 2018 er gebyrindtægterne faldet
som planlagt og er blevet opvejet af en stigning i EU's udligningsbidrag i programmeringen af den
flerårige finansielle ramme.
37. På trods af Frontex' indsats var andelen af ubesatte stillinger forholdsvis høj, hvilket også skyldes
den relativt lave lønkorrektionskoefficient for Warszawa. I erkendelse af de udfordringer og
ekstraordinære behov, der er forbundet med det nye mandat for kvalificeret personale fra det bredest
mulige geografiske grundlag, foreslog Kommissionen i forordningen om den europæiske grænse- og
kystvagt 2.0 at forbedre Frontex' tiltrækningskraft som arbejdsgiver.
EASO har gjort en indsats for at forbedre rekrutteringen gennem en plan om at ansætte 90
medarbejdere i 2019. Rekrutteringen er forbedret, og 80 % af de planlagte ansættelser i 2019 blev
gennemført. Personaleomsætningen var i 2019 på 5 % i forhold til målet på 7 %.
Endelig hvad angår GSA, konkurrerer agenturet om specialister på jobmarkedet med rumindustrien og
rumagenturer (nationale og europæiske), som tilbyder høje lønniveauer. På trods af vanskelighederne
har GSA hvert år været i stand til at besætte ledige stillinger.
39. Beslutningen om at outsource vedrører sædvanligvis aktiviteter, hvor den nødvendige ekspertise
ikke findes internt.
eu-LISA oplever problemer med at tiltrække IT-specialister. Der er en stærk konkurrence om at
ansætte de bedste profiler. Agenturet har truffet foranstaltninger.

Siden flytningen til Paris har EBA ikke længere brugt vikarer og har bestræbt sig på at afhjælpe
konsekvenserne for forretningskontinuiteten ved at bruge midlertidige arbejdstagere.
Det store antal vikarer i EASO skyldes manglen på nationale eksperter, der udstationeres fra
medlemsstaterne, samt de specifikke sprogkrav, der stilles til arbejdet på dette område.
Kommissionen anerkender risikoen for overdreven afhængighed af eksternt personale og manglende
overholdelse af gældende arbejdsretlige regler.

Tekstboks 5 — Eksempler på agenturer, der er afhængige af eksterne kontrahenter til kritiske
funktioner
Kommissionen anerkender, at EASO er afhængigt af menneskelige og tekniske ressourcer fra
medlemsstaterne. Agenturet opfordrer til, at der udpeges nationale eksperter, men afgørelsen om deres
udstationering ligger hos medlemsstaterne.
I forbindelse med eu-LISA har agenturet vanskeligt ved at tiltrække kompetent personale, navnlig ITspecialister. Denne ressource er en mangelvare i hele Europa, og der er stærk konkurrence i EU med
hensyn til at ansætte de bedste profiler.
Tekstboks 7 — Frontex registrerer en tilbagevendende lav gennemførelse af budgettet for
tilbagesendelsesoperationer
Frontex' operationelle støtte til medlemsstaterne og AMIF støtter tilbagesendelsesaktiviteter på en
supplerende måde. Det endelige ansvar for at sikre koordinering og synergi mellem AMIF's midler og
de aktiviteter, som agenturet støtter, ligger hos medlemsstaterne. Muligheden for at tilrettelægge
tilbagesendelsesoperationer, der finansieres via AMIF, giver medlemsstaterne den nødvendige
fleksibilitet til at foretage tilbagesendelser, når og hvis agenturet ikke kan yde støtte, eller hvis
medlemsstaterne mener, at det ikke er nødvendigt at inddrage agenturet.
Hvad angår gennemførelsen af det tilknyttede budget, har agenturet i de seneste år oplevet nogle
vanskeligheder med at absorbere budgettet for tilbagesendelse fuldt ud. Det skal dog bemærkes, at der
på grund af den fortsatte udvikling af Frontex' bistand på tilbagesendelsesområdet blev konstateret en
betydelig forbedring i 2019, hvor der blev indgået forpligtelser for hele tilbagesendelsesbudgettet.
Selv om denne tendens forventedes at fortsætte i 2020 takket være overtagelsen af
tilbagesendelsesnetværk, den forventede naturlige vækst i tjenesterne og medlemsstaternes stigende
anvendelse, begrænsede de foranstaltninger, der blev indført på verdensplan til at begrænse
udbredelsen af covid-19, muligheden for at tilbagesende irregulære migranter og dermed
medlemsstaternes anmodninger til agenturet om at tilrettelægge tilbagesendelsesoperationer via både
charterflyvninger og ruteflyvninger.
42. Planlægningscyklussen for decentrale agenturer følger af bestemmelserne i TEUF og
finansforordningen
med
hensyn
til
den
årlige
budgetcyklus.
Tidsplanen
for
enhedsprogrammeringsdokumentet er i overensstemmelse med finansforordningens artikel 40. Det
enhedsprogrammeringsdokumentet kan ændres, hvilket giver agenturerne fleksibilitet til at tilpasse sig
ændringer.
Tekstboks 8 — eu-LISA: et casestudie om det nye agenturs udfordringer
Oprettelsesforordningen for det tidligere eu-LISA, forordning (EU) nr. 1077/2011, blev ophævet og
erstattet af forordning (EU) 2018/1726 med virkning fra den 11. december 2018.

Tidsplanen for vedtagelsen af de EU-retsakter, der regulerer de store IT-systemer, der forvaltes af euLISA, og deres interoperabilitet afhænger af EU-medlovgiverne.
Kommissionen anvender sit bedste skøn over den sandsynlige tidsplan for vedtagelsen af dette
retsgrundlag for at stille ressourcer til rådighed for agenturerne tidligt nok i budgetcyklussen, idet det
sikres, at opfyldelsen af de relevante politiske mål ikke hindres eller forsinkes på grund af
utilstrækkelig finansiering. Kommissionen følger derefter lovgivningsproceduren i tæt samarbejde
med agenturerne og yder støtte, hvor det er nødvendigt. Vedtagelsen af et sådant retsgrundlag
afhænger imidlertid af medlovgiverne.
44. Kommissionen mener ikke, at sammenligningen med forvaltningsorganerne er relevant.
Forvaltningsorganernes hovedopgave er at gennemføre EU's finansielle programmer på
Kommissionens vegne. Kommissionen har fuld kontrol med forvaltningsorganerne. Dette afspejles i
forvaltningen af forvaltningsorganerne: Deres styrelseskomité består sædvanligvis af ledende
medlemmer af Kommissionen, der repræsenterer de forskellige tjenestegrene i Kommissionen, som er
ansvarlige for de programmer, der er uddelegeret til det pågældende forvaltningsorgan.
45. Rammefinansforordningen harmoniserer de vigtigste ansvarsområder uanset betegnelsen i
oprettelsesakten, medmindre lovgiveren har fastsat andre regler i oprettelsesforordningen.
46. Gennem rammefinansforordningen har Kommissionen også indført regler om undgåelse af
interessekonflikter for medlemmer af bestyrelsen.
48. For så vidt angår Eurofound mødes bestyrelsen i gennemsnit kun én gang om året for at vedtage
de vigtigste beslutninger i Eurofound. Den langt mindre direktion, som har otte medlemmer og
repræsenterer arbejdstagere, arbejdsgivere, regeringer og Kommissionen, mødes i gennemsnit 4-5
gange om året.
Direktionen forbereder de afgørelser, der skal træffes af bestyrelsen på plenarmødet eller ved skriftlig
procedure. Beslutninger træffes forholdsvis gnidningsløst i Eurofound, sandsynligvis også på grund af
den vigtige rolle, som direktionen spiller.
Det samme kan siges om Cedefop og EU-OSHA.
Det er under alle omstændigheder klart, at bestyrelsens størrelse i trepartsagenturerne besluttes af
medlovgiverne og bestemmes af disse EU-agenturers særlige trepartsstruktur.
Endelig er CdT's bestyrelse i oprettelsesakten defineret som følger: en repræsentant fra hvert af de
kontorer og agenturer i EU, der er nævnt i CdT's oprettelsesakt, og som CdT har indgået en ordning
med, en repræsentant for hver af EU's medlemsstater, to repræsentanter for Kommissionen og en
repræsentant for hver af de institutioner og hvert af de organer, der råder over en selvstændig
oversættelsestjeneste, men som har indgået en frivillig aftale om samarbejde med centret.
I henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i CdT's oprettelsesakt kan enhver ordning med agenturer og
kontorer, der nedsættes af Rådet, "indeholde bestemmelser om, at det kontor eller agentur, som
ordningen gælder for, skal være repræsenteret". I øjeblikket benytter omkring halvdelen af de
agenturer og organer, der har indgået en ordning med centret, muligheden for at være repræsenteret i
bestyrelsen.
49. Det EU-dækkende perspektiv i agenturernes beslutningstagning sikres ved, at alle medlemsstater
og Kommissionen deltager i bestyrelserne, og at der er behov for at indgå aftaler og kompromiser.
Kommissionens fælles svar på punkt 50 og 51.

Rammefinansforordningen sigter mod at styrke den demokratiske kontrol, hvor der er behov for
ansvarlighed over for Europa-Parlamentet og Rådet.
Dechargemyndigheden, navnlig budgetkontroludvalget, har fokus på agenturernes performance.
De har en særlig sektion for gennemførelse af den horisontale beslutning om decharge for EUagenturer og af beslutninger om decharge for hvert EU-agentur.
53. Den offentlig kontrol med SRB sikres gennem bestyrelsens plenarmøder, som omfatter
repræsentanter for hver medlemsstat af bankunionen.
Decharge meddeles af EUIPO's budgetudvalg (som har to repræsentanter for Kommissionen, én for
Europa-Parlamentet og én repræsentant for hver medlemsstat).
Decharge for CPVO meddeles af administrationsrådet bestående af en repræsentant for
Kommissionen og en repræsentant for hver medlemsstat.
Desuden revideres årsregnskabet for de fuldt selvfinansierende organer (EU-IPO, CPVO og SRB) af
Den Europæiske Revisionsret.
54. Kommissionen påpeger, at rammefinansforordningen skelner klart mellem performancevurdering
og bidrag til EU's politik.
Kommissionen har fastlagt forskellige/andre redskaber til overvågning af udviklingen af
nøgleindikatorer til vurdering af agenturernes performance med hensyn til deres politiske mål. De gør
det muligt at foretage en sådan vurdering årligt eller over flere år.
56. Nøgleresultatindikatorer kan være af en anden karakter: En første kategori måler performance
med hensyn til aktiviteterne (hvad der leveres), mens andre måler, hvordan resultaterne leveres
(finansielle og menneskelige dimensioner). Retningslinjerne for nøgleresultatindikatorer for
direktørerne for de agenturer, som Revisionsretten nævner, indeholder eksempler på den anden
kategori. Det er vanskeligere at opstille generelle retningslinjer for den første kategori, da agenturerne
udfører opgaver på meget forskellige kompetenceområder og af forskellig karakter, som anerkendt af
Revisionsretten i punkt 60. Agenturerne har udviklet deres egne resultatindikatorer, som
Revisionsretten nævner i punkt 57, og har pligt til at medtage dem i deres
enhedsprogrammeringsdokument og aflægge rapport om dem hvert år i deres konsoliderede årlige
aktivitetsrapport.
57. Rammefinansforordningen og Kommissionens retningslinjer for udarbejdelse af
enhedsprogrammeringsdokumenter og konsoliderede årlige aktivitetsrapporter indeholder en
forpligtelse for agenturerne til at rapportere om de vigtigste aktiviteter eller resultater, der har bidraget
til EU's prioriteter, og om performanceindikatorer med henblik på at måle opfyldelsen af de
målsætninger og resultater, der er fastsat i enhedsprogrammeringsdokumentet.
Enhedsprogrammeringsdokumentet og den konsoliderede årlige aktivitetsrapport kræver, at
indikatorer knyttes til politiske mål.
Desuden er mange af de indikatorer, der er udviklet og i øjeblikket anvendes af EASO, resultatet af
revisioner udført af Revisionsretten eller Kommissionens interne revisionstjeneste. EASO rapporterer
også i kvartalsrapporter, som indeholder et sammendrag af mere detaljerede indikatorer i andre
dokumenter.
Endelig er de detaljerede indikatorer, hvad angår EFSA, af afgørende betydning for at kunne holde
styr på de ønskede aktiviteter, da EFSA kun skal foretage risikovurderinger, dvs. det yder
videnskabelig/teknisk støtte (videnskabeligt grundlag) til de ansvarlige for risikostyringen.

58. Evalueringer er fortsat det redskab, som Kommissionen bruger til at vurdere agenturernes
gennemførelse af politikken. I evalueringerne anvendes en blanding af indikatorer såsom output-,
resultat- eller effektindikatorer. Den årlige overvågning er derimod hovedsagelig baseret på
outputindikatorer.
Kommissionens fælles svar på punkt 59 og 60.
Kommissionens reviderede retningslinjer for udarbejdelse af enhedsprogrammeringsdokumenter og
konsoliderede årlige aktivitetsrapporter vil bidrage til en gradvis forbedring af præsentationen af data.
61. Kommissionens retningslinjer for udarbejdelse af enhedsprogrammeringsdokumenter og
konsoliderede årlige aktivitetsrapporter har indført en forpligtelse for hvert agentur til at planlægge og
aflægge rapport om miljøforvaltningen. Agenturerne vil aflægge rapport fra 2019 (offentliggøres i
2020) om indvirkningen af deres administrative operationer på miljøet. Fra 2022 vil de planlægge
foranstaltninger og mål, der reducerer indvirkningen.
65. Andet led — Ud over Kommissionens deltagelse i bestyrelsen og direktionen sker der også
koordinering gennem netværk af myndigheder og repræsentative organer, der bistår ERA med
udførelsen af deres opgaver.

Fjerde led — Kommissionen bemærker endvidere, at EASA har indført en omfattende rådgivningsog koordineringsmekanisme med både medlemsstaterne og industrien og således dækker de
forskellige luftfartsområder.
66. Omfanget af et agenturs beføjelser defineres af de oprettelsesakter, der er vedtaget af lovgiveren,
og anvendes i henhold til de principper, der er fastlagt i Meroni-sagen.
68. Som led i konsekvensanalyse- og evalueringsprocesserne opfordres agenturerne til at komme med
input eller være observatører i de tværtjenstlige styringsgrupper.
Kommissionen bestræber sig på at høre agenturerne inden for rammerne af målrettede høringer om
evalueringer og konsekvensanalyser for at udnytte deres viden, herunder til revisioner af
oprettelsesforordningerne.
Kommissionens fælles svar på punkt 69 og 70.
Udarbejdelsen af budgetforslaget følger de samme interne procedurer som alle andre dokumenter, der
skal vedtages af kollegiet. Kommissionens interne budgetprocedure gør det muligt for agenturerne
klart at redegøre for deres behov og kommunikere med deres partnergeneraldirektorater. Når
budgetforslaget er vedtaget, offentliggøres det.
På grundlag af en politisk aftale modtog Frontex yderligere ressourcer som reaktion på en hidtil uset
migrationskrise.
Behovet for budgetbevillinger og stillinger i forbindelse med det styrkede Frontex blev præsenteret i
Kommissionens forslag af 15. december 2015. I de første år af gennemførelsen stod Frontex over for
en række vanskeligheder med hensyn til en effektiv udnyttelse af de øgede budgetmidler i perioden
2016-2018. På grund af agenturets øgede indsats blev 2019-budgettet imidlertid næsten fuldt ud
absorberet, herunder i forbindelse med tilbagesendelsesoperationer. Dette viser, at den oprindelige
bevilling af budgetmidler var korrekt. Se også Kommissionens svar på tekstboks 7. Med hensyn til de
operationelle aktiviteter og programmeringen af store forsknings- og IT-projekter har EU-OHSA valgt
at gennemføre disse projekter over to år for at opnå en større indvirkning for de givne ressourcer.

Fremførsler er et planlagt træk ved en sådan tilgang og er fastsat i agenturets arbejdsprogram,
aktivitetsbaserede budget og udbudsplanen, som godkendes af bestyrelsen.
71. Fjerde led — Kommissionen påpeger, at CPVO, ECHA og EMA varetager en del af deres
(navnlig videnskabelige) arbejdsbyrde med bistand fra eksperter, som medlemsstaterne stiller til
rådighed. Da det er fastsat i oprettelsesforordningerne, blev dette besluttet af medlovgiverne og ikke
af agenturerne selv.
Hvad angår ECHA, er de opgaver, som medlemsstaterne varetager (f.eks. vurdering af stoffer), fastsat
i artikel 44 og 45 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).
Tekstboks 11 — Efter mere end et årti forsøger ECHA stadig at gøre sig gældende i en situation
med begrænsede beføjelser
Inden for de fastsatte grænser kan visse ansatte i agenturet mobiliseres til forskellige opgaver, der er
overdraget til ECHA i henhold til REACH, CLP, BPR, PIC og POP, for at give mulighed for
synergier og stordriftsfordele.

Tekstboks 12 — Grænsekontrol og asyl: To forskellige historier4
Kommissionen er enig i, at Frontex i vid udstrækning er afhængig af menneskelige og tekniske
ressourcer fra medlemsstaterne. Agenturets behov under flygtningekrisen i 2015 for at støtte
medlemsstater, der er under pres, steg til det firedobbelte. Hidtil har det udelukkende støttet sig på en
frivillig sammenlægning af medlemsstaternes ressourcer. Forordningen om den europæiske grænseog kystvagt 2.0 fra 2019 har i betydelig grad ændret den kapacitet og de værktøjer, der er
tilgængelige, ved at give agenturet sin egen operative arm (dvs. stående korps og udstyr) og styrke
dets interaktioner med medlemsstaternes myndigheder som en del af den europæiske grænse- og
kystvagt. Dette vil sætte agenturet i stand til effektivt at opfylde sit mandat ved at reagere på de
aktuelle behov og sikre EU's strategiske beredskab til at reagere på fremtidige udfordringer.
EASO undersøger løbende måder, hvorpå dets operationer kan forbedres. I Grækenland er EASO og
den græske asyltjeneste f.eks. nu nået til enighed om en ny model, hvor personale udsendt af EASO
forvaltes direkte af den græske asyltjeneste (i stedet for parallelt med de græske myndigheder og
forvaltet af EASO).
73. Kommissionen har anført, at hver medlemsstat kun kan registrere varemærker nationalt, mens
EUIPO kun registrerer varemærker for hele EU's område. Derfor er tjenesterne ikke helt de samme.
EFSA's oprettelsesforordning (forordning (EF) nr. 178/2002) indeholder bestemmelser om
samarbejde med medlemsstaterne (via det rådgivende forum og artikel 36-netværket) for at fremme
sammenhængen mellem de respektive aktiviteter/programmer og eventuelt undgå overlapning. I
artikel 30 opfordres der til et specifikt samarbejde om divergens. ECDC's oprettelsesforordning
indeholder også en bestemmelse om samarbejde.
75. Første led — Selv om begge agenturer er aktive på området for kvinders rettigheder, er EIGE's og
FRA's mandater klart forskellige:
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Se også Revisionsrettens særberetning 24/2019, Asyl, omfordeling og tilbagesendelse af migranter: Tiden er
inde til at lukke hullet mellem mål og resultater.





FRA's mandat har til formål at give EU-institutionerne og medlemsstaterne uafhængige
oplysninger og data om situationen for grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne for at
støtte dem i at udvikle evidensbaserede initiativer vedrørende grundlæggende rettigheder.
FRA indsamler data på de områder, der er skitseret i den flerårige ramme 5. I denne
forbindelse indsamler FRA også data om kvinders situation, da dens forskellige undersøgelser
kan opdeles efter køn (f.eks. undersøgelsen om antisemitisme). Dette er dog ikke fokus for
agenturets arbejde og er kun en del af de oplysninger, det kan give.
EIGE's mandat er at bidrage til og styrke fremme af ligestilling mellem kønnene, herunder
integration af ligestillingsaspektet, ved at støtte politisk beslutningstagning på et mere
veloplyst grundlag og fremme øget bevidsthed blandt beslutningstagere og borgere på EUplan og nationalt plan. EIGE fokuserer på ligestilling mellem kønnene som helhed, hvilket
omfatter de sociale, økonomiske og politiske dimensioner — dvs. ikke kun i forhold til
kvinders rettigheder, men også med hensyn til deltagelse, repræsentation, indflydelse og
synlighed for kvinder og mænd på alle livets områder. EIGE udarbejder også kønsstatistikker
(som er bredere end kønsopdelte data).

I 2010 undertegnede FRA og EIGE en samarbejdsaftale med henblik på at forbedre deres samarbejde,
fremme synergier og undgå overlapninger. FRA og EIGE mødes også regelmæssigt for at forbedre
deres samarbejde. Kommissionen spiller en aktiv rolle for at sikre den bedst mulige udnyttelse af
ressourcerne.
Tredje led — Se Kommissionens svar på punkt 25. Dertil kommer, at ELA har et
grænseoverskridende operationelt fokus, hvilket ikke er tilfældet for de andre agenturer.
76. I september 2016 blev EMSA's, EFCA's og Frontex' mandater ændret og suppleret med
indførelsen af en fælles artikel vedrørende det europæiske samarbejde om kystvagtfunktioner6 i deres
respektive oprettelsesforordninger. De samarbejdsværktøjer, som de tre agenturer anvender, er
serviceleveranceaftaler (SLA'er), det være sig ved at stille tilsyn til rådighed, udveksle data eller yde
gensidig backup og støtte til regnskabstjenester.
77. Rammefinansforordningen letter oprettelsen af serviceleveranceaftaler mellem agenturerne
og/eller Kommissionen (se artikel 59, stk. 3).
I Kommissionens reviderede vejledning om udarbejdelse af enhedsprogrammeringsdokumenter findes
der også en strategi til opnåelse af effektivitetsgevinster, hvorved agenturerne kan oplyse om "deling
af tjenester og IT-udviklingsprojekter blandt de organer, der beskæftiger sig med samme medlemsstat
eller politikområder, samt mellem agenturerne og Kommissionen".
Tekstboks 13 — ECHA og EFSA — Tilsvarende arbejde, ikke nok samarbejde
I den europæiske grønne pagt blev der bebudet en kemikaliestrategi for bæredygtighed i 2020. Inden
for disse rammer er der planer om øget koordinering og samarbejde mellem ECHA og EFSA og andre
af EU's videnskabelige organer. Kommissionen bemærkede også, at den vil undersøge, hvordan man
kan forenkle og styrke den retlige ramme og undersøge, hvordan man bedre kan anvende EU's
5

6

Den nuværende — 2018-2022 — omfatter ofre for kriminalitet og adgang til domstolsprøvelse, ligestilling
og forskelsbehandling af en hvilken som helst grund, informationssamfundet og navnlig respekt for
privatlivet og beskyttelse af personoplysninger, retligt samarbejde, undtagen i straffesager, indvandring,
grænser, asyl og integration af flygtninge og indvandrere, racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse
hermed, barnets rettigheder, integration af og social inklusion for romaer.
(Frontex) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14.9.2016, (EMSA) EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1625 af 14.9.2016, (EFCA) Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1626 af 14.9.2016.

agenturer og videnskabelige organer til at bevæge sig i retning af en proces med "ét stof — én
vurdering".
ECHA og EFSA samarbejder om fare- eller risikovurdering af kemikalier i forbindelse med kemiske
stoffer, der reguleres af forskellige retsakter. Eksempler herpå er vurderingen af bisphenol A eller
phthalater.
Kommissionen har tildelt en kontrakt til et pilotprojekt, som Europa-Parlamentet har foreslået, og som
tager hensyn til fordelene samt de tekniske, juridiske og budgetmæssige udfordringer ved
harmonisering af dataformater og udvikling af en fælles platform for kemikaliesikkerhed. Projektet vil
også se på mulighederne for at forbedre udvekslingen af data på tværs af agenturer (EFSA, ECHA) og
samtidig gennemføre de forskellige retsakter. Projektets forventede varighed er 16 måneder.
79. Inden oprettelsen af et agentur anmoder Kommissionen formelt om, at det gør brug af
oversættelsescentrets sprogtjenester. Kommissionen sikrer, at standardoversættelsesbestemmelsen er
indeholdt i nyoprettede agenturers og organers oprettelsesakt.
82. Den nye rammefinansforordning anmoder om, at hvert agenturs enhedsprogrammeringsdokument
indeholder en strategi for samarbejde med tredjelande og/eller internationale organisationer (se artikel
32).
KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER
84. Kommissionen minder om, at oprettelsen af et decentralt agentur og den ramme, som det fungerer
i, er resultatet af politiske forhandlinger mellem medlovgiverne. Kommissionen udarbejder sine
forslag til lovgivning på grundlag af dokumentation fra konsekvensanalyser, evalueringer og input fra
interessenter efter retningslinjerne for bedre regulering. Begrebet fleksibilitet har sine begrænsninger,
når det kræver ændringer af oprettelsesakterne, som skal vedtages af lovgiveren.
85. I henhold til den fælles tilgang bør beslutningen om at oprette et nyt agentur baseres på en
objektiv konsekvensanalyse af alle relevante løsningsmodeller. I overensstemmelse hermed vil
Kommissionens første mulighed, før den foreslår at oprette et nyt agentur, altid være, at
Kommissionen eller et eksisterende agentur udfører de planlagte opgaver. Kun når dette eller andre
mulige alternativer ikke anses for at være den bedste løsning, kan det overvejes at oprette et decentralt
agentur.
Kvalitetskontrol af politikområder giver oplysninger om agenturernes drift og sammenhæng på de
samme politikområder. Sådanne evalueringer, eventuelt i kombination med individuelle evalueringer
af agenturerne, giver Kommissionen mulighed for at fremsætte forslag til tilpasninger af agenturernes
oprettelsesakter, hvor det er relevant.
Anbefaling 1 — Sikre, at agenturernes oprettelse er relevant, sammenhængende og fleksibel
Kommissionen accepterer anbefaling 1 a).
Kommissionen er enig i, at det er vigtigt at overveje, om der er sammenhæng i agenturernes rolle og
opgaver, når den foretager regelmæssige tværgående evalueringer på et politikområde
(kvalitetskontrol), med henblik på at identificere synergier og mindske bureaukrati, samtidig med at
man overvejer mulige sammenlægninger eller lukninger af agenturer, der opererer på dette område.
Kommissionen accepterer anbefaling 1 b).
86. Kommissionen forstår, at henvisningen til EU's budgetprocedurer dækker både den årlige og den
flerårige dimension som følge af det reviderede enhedsprogrammeringsdokument.

Anbefaling 2 — Tildele ressourcer til agenturer på en mere fleksibel måde
Kommissionen accepterer anbefaling 2 b).
Kommissionen accepterer anbefaling 2 c).
87. Kommissionen mener, at bestyrelsesmedlemmernes ansvar er klart defineret i den fælles tilgang
og i agenturernes oprettelsesakter.
Anbefaling 3 — Forbedre forvaltningen og rapporteringen om performance
Kommissionen bemærker, at anbefaling 3 a) er rettet til agenturerne. Kommissionen har for nylig
styrket de gældende rammer gennem den nye rammefinansforordning og de tilknyttede retningslinjer
fra Kommissionen for udarbejdelse af enhedsprogrammeringsdokumenter og konsoliderede årlige
aktivitetsrapporter og vil overvåge agenturernes gennemførelse heraf.
Kommissionen accepterer anbefaling 3 b).
Kommissionen accepterer anbefaling 3 c).
Kommissionen evaluerer forvaltningen af agenturerne og fremsætter, hvor det er relevant,
lovgivningsforslag i overensstemmelse med den fælles tilgang.
89. Kommissionen understreger, at artikel 32, stk. 1, litra f), i rammefinansforordningen kræver, at
agenturerne i enhedsprogrammeringsdokumentet fastlægger en strategi for samarbejde med
tredjelande og/eller internationale organisationer, der ligger til grund for Kommissionens støtte.
Desuden er udvekslingen af ekspertise mellem agenturer og organer uden for EU generelt fastlagt
gennem "ordninger" i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen.
Anbefaling 4 — Styrke agenturernes rolle som centre for udveksling af ekspertise og
netværkssamarbejde
Kommissionen bemærker, at anbefaling 4 a) er rettet mod agenturerne. Rammefinansforordningen og
de tilknyttede nye retningslinjer fra Kommissionen kræver, at agenturerne indfører en strategi for
opnåelse af effektivitetsgevinster.
Kommissionen accepterer anbefaling 4 b) for så vidt angår den.
Kommissionen påpeger, at hovedansvaret for at tilvejebringe information, ekspertise og støtte ligger
hos medlemsstaterne.
Kommissionen accepterer anbefaling 4 c).

Svar fra EU‐agenturernes netværk (EUAN)

EUAN's svar på "Fremtiden for EU's agenturer: Potentiale for mere fleksibilitet
og samarbejde"
Netværket af EU-agenturer (EUAN) glæder sig over de indledende bemærkninger fra Den
Europæiske Revisionsret (Retten) i dens undersøgelse af, om betingelserne er opfyldt, for
at EU's agenturer kan opfylde deres mandat og deres målsætninger.
EUAN noterer sig Rettens konklusion om, at agenturerne spiller en stadig vigtigere rolle i
gennemførelsen af EU's politikker og i sammenføringen af interesser fra medlemsstaterne
for at nå frem til fælles politiske løsninger for EU. Retten bemærkede også, at agenturerne
lider under begrænset fleksibilitet med hensyn til ressourcer, til dels fordi deres
planlægningscyklus er strengt knyttet til Kommissionens budgetprocedure, at agenturerne
bør modtage tilstrækkelige ressourcer i overensstemmelse med deres skiftende behov, og
at agenturernes rolle som centre for ekspertise og netværkssamarbejde bør styrkes.
Beretningen er særlig vigtig set i lyset af de udvidede mandater og de højere krav fra
interessenterne, som agenturerne står over for. Sideløbende hermed er agenturernes
indtægter imidlertid faldet, hvilket bringer agenturernes evne til at opfylde deres
forpligtelser i fare. EUAN bifalder også Rettens opfordring til at tildele ressourcer til
agenturerne på en mere fleksibel måde. Virkningen af konsekvente
personalenedskæringer i de seneste år og et øget krav om fleksibilitet er blevet åbenbar
under den nuværende covid-19-krise, hvor flere agenturer har været nødt til at reagere
hurtigt og som følge heraf har måttet afsætte betydelige ressourcer til EU-koordinering og
vigtig ekspertise for at lette beslutningstagningen på europæisk og nationalt plan under
pandemien.
EUAN støtter Rettens indsats for at strømline revisionsprocessen, samtidig med at det
anerkender, at hvert agentur har sin egen juridiske personlighed. I betragtning af
entydigheden de enkelte agenturers specifikke aktivitetsområder, herunder forskellene i
sammensætningen af deres styrelsesorganer, ønsker EUAN at understrege behovet for et
tæt samarbejde mellem agenturerne og Kommissionen om at vurdere gennemførligheden
af henstillingerne forud for deres gennemførelse — bl.a. i form af et indledende
samarbejde forud for evalueringer. Universaltilgangen bør undgås.
Endelig ønsker EUAN at takke Retten for dens konstruktive tilgang til udarbejdelsen af de
indledende bemærkninger og ser frem til sit fortsatte samarbejde med agenturerne.
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Svar fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU‐OSHA)

De gentagne fremførsler af budgetmidler skyldes den flerårige karakter af agenturets operationer og
kontrakter. Antallet af bortfaldne fremførsler fra tidligere år er meget lavt. EU-OSHA er i færd med at
indføre nye foranstaltninger for at øge gennemsigtigheden af sin finansieringsplanlægning. Disse vil
bekræfte forsvarligheden af agenturets økonomiske forvaltning.

Santiago de Compostela 12, 5th floor - 48003 Bilbao - Spain
Tel. +34 944 358 400 - Fax +34 944 358 401
information@osha.europa.eu - http://osha.europa.eu
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Svar fra Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Valletta Harbour, den 20. juli 2020

EASO's svar på Revisionsrettens indledende bemærkninger: "Future of
EU agencies – Potential for more flexibility and cooperation"
("Fremtiden for EU's agenturer – potentiale for større fleksibilitet og
samarbejde")
Som en generel indledende bemærkning roser EASO Revisionsrettens omfattende analyse af områder af
direkte interesse for EU's agenturer. I forlængelse af de indledende bemærkninger og henstillinger af fælles
interesse for agenturerne henviser EASO til Revisionsrettens egne problemer med at foretage
sammenligninger mellem, hvad der er forskellige organisationsstrukturer, missioner og udfordringer for de
nuværende 37 EU-agenturer. Her anbefaler EASO, at man undgår at falde for fristelsen til at anvende en
metode, hvor alle agenturernes resultater måles over én kam.
EASO vil også gerne gøre opmærksom på følgende specifikke bemærkninger til relevante afsnit/punkter i den
foreløbige rapport:

Bemærkninger
EASO's svar (punkt 29):
I henhold til artikel 46 i forordning (EU) nr. 439/2010 1 skal der foretages en uafhængig ekstern evaluering,
som omfatter EASO's indvirkning på det praktiske samarbejde på asylområdet og det fælles europæiske
asylsystem. EASO bestilte i 2014 efter aftale med Kommissionen EY til at stå for den uafhængige eksterne
evaluering af kontoret på grundlag af et mandat fra bestyrelsen. Dette er i overensstemmelse med samme
artikel 46 i grundforordningen for EASO. Endvidere bestemmes det i artikel 46, stk. 2, at afgørelsen om
tidsplanen for fremtidige evalueringer skal træffes af EASO's bestyrelse efter aftale med Kommissionen.
Den 4. maj 2016 fremsatte Europa-Kommissionen et forslag til forordning om Den Europæiske Unions
Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010. I henhold til det nye forslag, som stadig er
under forhandling på EU-plan, anmodes Europa-Kommissionen om senest tre år efter denne forordnings
ikrafttræden og herefter hvert femte år at bestille en evaluering til vurdering af navnlig virkningen,
virkningsfuldheden og effektiviteten af agenturets arbejde og dets arbejdsmetoder. Denne evaluering skal
omfatte agenturets indvirkning på det praktiske samarbejde om asylrelaterede spørgsmål og på det fælles
europæiske asylsystem. Kommissionen skal sende evalueringsrapporten og dens konklusioner til EuropaParlamentet, Rådet og bestyrelsen. Resultaterne af evalueringen skal offentliggøres.

1

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor.

European Asylum Support Office, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour Valletta, MRS 1917, Malta
Tlf.: +356 22487500; websted: www.easo.europa.eu
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EASO's svar (punkt 37):
Der blev indført foranstaltninger i EASO's forvaltningshandlingsplan og personaleengagementsplan, der havde
til formål at løse problemet med den store personaleomsætning, som EASO havde oplevet, især i første halvår
af 2018 (i 2018 10 %, i 2019 5,76 % [1]). Personaleomsætningen var ved udgangen af april 2020 1,97 %, en
omsætning der hen over året ser ud til at holde sig på under 7 %.
Indførelsen af flere foranstaltninger har til formål at tiltrække og fastholde personale i agenturet.
Nedenstående er en ikkeudtømmende liste over foranstaltninger, der omfatter en styrkelse af
kommunikationen internt i agenturet, mere fleksible arbejdsordninger – forening af arbejds- og familieliv – og
en styrkelse af medarbejdernes lærings- og uddannelsesmuligheder:
•

Styrkelse af forvaltningen af agenturet gennem en omlægning af organisationsstrukturen. Den
strukturomlægning, der blev gennemført den 1. januar 2020, har til formål at skabe en solid ramme
for fleksible arbejdsgange og en bedre funktion internt i agenturet, parret med øget synlighed og
anvendelse af EASO's viden og ekspertise

•

Større gennemsigtighed på ledelsesniveau,
ledelsesgruppens mødereferater på intranettet

•

Løbende bestræbelser på at sikre ordentlig kommunikation med kolleger, der yder operationel støtte
på området, f.eks. gennem ugentlige virtuelle konferencer

•

Større fokus på personaleudvalgets funktioner

•

Afholdelse af regelmæssige personalemøder på tværs af kontorer og afdelinger

•

Indførelse af flekstid og telearbejde

•

Mere favorable undervisningsordninger

•

Flere "udedage" for medarbejdere samt teambuildingaktiviteter

•

Formalisering af en fratrædelsesprocedure, som gør det muligt for agenturet at indsamle feedback
og indhøste erfaringer fra medarbejdere, der forlader agenturet.

for

eksempel

gennem

offentliggørelse

af

I kølvandet af det nylige covid-19-udbrud konstaterede EASO's ledelsesgruppe en kritisk risiko for større
afbrydelser og forsinkelser i gennemførelsen af EASO's stillingsfortegnelse. Den administrerende direktør
vedtog og iværksatte straks afhjælpende foranstaltninger til imødegåelse af risici.
EASO's svar (punkt 39):
I henhold til forordningen om oprettelse af Det Europæiske Asylstøttekontor kan der indsættes asylstøttehold
på anmodning af en medlemsstat, der er udsat for et særligt pres (artikel 13) på grundlag af en operationsplan
(artikel 18). I henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 2 kan EASO som svar på en sådan anmodning
koordinere den nødvendige tekniske og operationelle bistand til den eller de anmodende medlemsstater og
indsættelsen af et asylstøttehold i et begrænset tidsrum.
I henhold til grundforordningens artikel 13, 15 og 16 skal EU-medlemsstaterne stille nationale eksperter til
rådighed i de EU-medlemsstater, der er udsat for særligt pres, på deres anmodning (f.eks. Malta, Cypern,
Grækenland, Italien). Da indsættelsen af medlemsstaternes eksperter på nuværende tidspunkt kun er på 8 %,
har EASO imidlertid været og er tvunget til at finde alternative måder at yde den nødvendige støtte på. Dette
blev fremhævet i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i oktober 2016. Det var grunden til, at modellen med
midlertidigt ansatte blev etableret.
EASO har med henblik herpå indgået offentlige kontrakter med vikarbureauer om tilførsel af midlertidigt
ansatte og har gennemført opgaver i hvert af de respektive operationslande (Malta, Italien, Grækenland og
Cypern). Der er to kategorier af midlertidigt ansatte, der udfører opgaver for EASO: midlertidigt ansatte, der
leverer midlertidig støtte i administrationsrelaterede opgaver, og som midlertidigt erstatter fastansatte
medarbejdere; og midlertidigt ansatte, der indsættes i hotspots for at yde støtte til EU-medlemsstater med
[1]

Tal pr. 31. december 2019.
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særlige behov (Malta, Italien, Grækenland og Cypern), og som midlertidigt erstatter medlemsstaternes
eksperter. De offentlige kontrakter er underlagt EU-retten, eventuelt suppleret af den lovgivning, der gælder i
operationslandet. Hvert af retssystemerne har nationale regler til gennemførelse af Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde.
Den asylindsatspulje, der udgør en reserve af eksperter, og som er omhandlet i udkastet til forordningen om
Den Europæiske Unions Asylagentur, er bedre i stand til at løse problemet med manglende indsættelse, navnlig
i tilfælde, hvor der er behov for en øjeblikkelig indsats for at håndtere situationer, der forårsager
uforholdsmæssigt stort pres og er ekstremt belastende for medlemsstaternes asyl- og modtagelsessystemer.
EASO's svar (punkt 42):
EASO anerkender og hilser Revisionsrettens bemærkning velkommen om længden af planlægningscyklussen
og de udfordringer, som dette kan medføre for agenturer, såsom EASO, der opererer i et temmelig
uforudsigeligt og foranderligt miljø.
EASO's svar (punkt 64):
Alene i onlinemedier (læsere af de pågældende medier) er EASO's tilstedeværelse steget drastisk fra 2,1 mia. i
2017 til 8,2 mia. i 2019. Alle tal (herunder dem, der er anført nedenfor), er hentet fra Meltwater Media
Intelligence.
EASO fokuserer på at nå ud til en målgruppe, der overstiger antallet af artikler. Små lokale artikler når ud til
et begrænset antal mennesker, hvorimod nyhedsbureauer (Reuters, AFP, AP, ANSA osv.) og store
internationale og nationale publikationer når ud til millioner i en enkelt artikel. EASO fokuserer på sidstnævnte
med henblik på at fortsætte opbygningen af mærkegenkendelse. Ifølge Meltwater-værktøjet blev EASO i
perioden mellem 1. januar 2018 og ultimo juli 2019 omtalt i 10 773 artikler (i modsætning til de omtalte 2
226). Alene i perioden mellem januar og juli 2019 blev EASO omtalt i 2 480 artikler (mere end i hele den nævnte
referenceperiode).
Endelig bemærker EASO, at det lægger meget stor vægt på at være til stede på de sociale medier ud over
traditionelle medier/onlinemedier. EASO er klar over, at det er meget svært at fastholde den moderne borgers
opmærksomhed, og at borgerne generelt får deres nyheder fra deres Facebook- eller Twitter-konto i stedet for
de traditionelle medier. EASO lægger derfor hele tiden nye indlæg op på sine konti og har en stærk audiovisuel
historik, idet det løbende producerer indhold, der skal formidle budskabet om dets aktiviteter og mandat til
borgerne på de sociale medier. Her er to eksempler:
•

https://twitter.com/i/status/1205095369870368770 (733 000 visninger på Twitter; 1,5 millioner
visninger på Facebook)

•

https://twitter.com/i/status/1182213348508753920 (777 000 visninger på Twitter)

EASO's svar (punkt 65):
EASO tilslutter sig Revisionsrettens bemærkning om, at det er muligt at forbedre formidlingen af oplysninger
til agenturerne om resultaterne af vigtige drøftelser under budgetforhandlingerne. Et eksempel herpå er
EASO's budget for 2020, som blev reduceret med 24,7 mio. EUR af budgetmyndigheden under
forligsproceduren. Som følge heraf er EASO i gang med den vanskelige opgave at skulle revidere flere af dets
planlagte aktiviteter, herunder den operationelle planlægning, der er fastsat i programmeringsdokumenterne.
EASO's svar (punkt 77):
EASO er enig i fordelen ved at etablere et meningsfuldt samarbejde med andre EU-agenturer, der er aktive
inden for samme politikområde. EASO har etableret samarbejdsordninger med en række RIA-agenturer,
herunder Frontex, FRA, Europol og eu-LISA. EASO fortsætter ligeledes sit arbejde på basis af samarbejdsplaner
med Frontex og eu-LISA.
European Asylum Support Office, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour Valletta, MRS 1917, Malta
Tlf.: +356 22487500; websted: www.easo.europa.eu
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Svar fra Det Europæiske Agentur for Grænse‐ og
Kystbevogtning (Frontex)

Det Europæiske Agentur for Grænseog Kystbevogtnings svar
Tekstboks 7. Frontex' budget for tilbagesendelse er ikke udelukkende øremærket til
tilbagesendelsesoperationer. Fra og med 2016 omfatter mandatet på området for
tilbagesendelser
også
aktiviteter
forud
for
tilbagesendelse.
Alle
tilbagesendelsesoperationer og tilbagesendelsesrelaterede aktiviteter, der støttes af
Frontex, afhænger i høj grad af ad hoc-anmodninger fra medlemsstaterne baseret på
kortsigtede behov (hovedsagelig afhængigt af tilstedeværelsen af personer i
udsendelsesposition).
I 2019 vendte tendensen: Budgettet for tilbagesendelser lød i første omgang på
63 mio. EUR, og det gennemførte budget var på 67,4 mio. EUR.
76. Med EU's politikcyklus/EMPACT-rammen styrkedes samarbejdet mellem RIAagenturerne. Denne platform har bidraget til at styrke de gensidige kontakter, især
mellem Europol, Frontex, Eurojust og Cepol.
EFCA's og EMSA's samarbejde med Frontex om kystvagtfunktioner tager udgangspunkt
i den trepartsaftale, der blev underskrevet i 2017. Den årlige strategiplan vedtages af
styringsudvalget for de tre EU-agenturer.

Svar fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

EFSA – Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

EFSA'S SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING:
"EU-AGENTURERNES FREMTID – POTENTIALE FOR ØGET FLEKSIBILITET OG SAMARBEJDE"

BEMÆRKNINGER
Agenturerne rapporterer stadig mere om performanceaspekter, men deres bidrag til EU's politik og
samarbejde bliver hverken målt eller klart kommunikeret over for borgerne.
57. EFSA har indikatorer, der udførligt måler de samlede præstationer – både for input/output (resultater på
operationelt plan), og for virkninger og mellemliggende virkninger (resultater på strategisk/politisk plan).
Enhedsprogrammeringsdokumentet og den årlige aktivitetsrapport kæder dem klart sammen med
oprettelsesforordningens målsætninger og strategi, som afspejler de overordnede politiske målsætninger for
agenturer. De fleste agenturer bidrager kun delvis til at gennemføre politikkerne. Derfor kan de hverken direkte
registrere virkningen af deres eget arbejde på de politiske målsætninger eller på samfundet som sådan. Det gør
i stedet Kommissionen og medlemsstaternes politiske beslutningstagere. Dette vil EFSA og andre agenturer
meget gerne bidrage til, hvis de relevante politiske beslutningstagere udformer en ramme for det. Dog
samarbejder EFSA allerede med sin partner GD SANTE om at registrere politikrelevante indikatorer som dem,
der er knyttet til interessenternes omdømme, deres tilfredshed og deres udnyttelse af den videnskabelige
rådgivning og evidens, agenturet frembringer.
Indikatorer skal måle de relevante præstationer af en organisation. Dette gælder som nævnt både på
operationelt niveau (f.eks. input og output), og på strategisk niveau (f.eks. resultater og virkninger).
"Operationelle præstationer" er det, organisationen skal styre; "strategiske præstationer" er det,
organisationen kan bidrage til, navnlig hvis man ser på resultaternes interventionslogik – dvs. virkningerne på
samfundet/politikkerne. Derfor må det forventes - og være god praksis - for et agentur som EFSA, at det har en
større andel af præstationsindikatorer for operationelle præstationer end det har for politiske virkninger.
I medierne er der kun begrænset kendskab til agenturernes bidrag til politik og samarbejde, og der bliver ikke
fulgt meget op på det
63. Et vigtigt element i EFSA's arbejde er risikokommunikation og engagement i forhold til alle agenturets
målgrupper – industrien, NGO'er, forbrugere, akademikere, landmænd, praktikere og distributører.
Risikokommunikation er en del af EFSA's mandat, som er fastlagt i dets oprettelsesforordning, men EFSA har
desuden gjort en stor indsats for at indføre åbne, gennemsigtige risikovurderingsprocesser, der støttes med en
effektiv tilgang til at inddrage interessenterne. Den nye gennemsigtighedsforordning styrker endnu mere
indsatsen både til risikokommunikation og engagement. Alle EFSA's resultater gøres offentligt tilgængelige. Når
EFSA fastlægger prioriterede emner i drøftelser med partnerne, bliver de ofte bragt frem i kampagner, der skal
øge offentlighedens kendskab til fødevaresikkerhedsproblemer, som undersøges.
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Figur 9 – Agenturets nyhedsartikler
64.EFSA offentliggør sine videnskabelige resultater i "EFSA Journal". I EFSA's "Supporting Publications"
(støttende publikationer) offentliggøres resultaterne af alle de aktiviteter, som EFSA enten kontraherer eller
medfinansierer med tilskud. De er begge videnskabelige onlinetidsskrifter, som der er fri adgang til. "EFSA
Journal" er optaget i Science Citation Index Expanded. Artiklerne offentliggøres løbende, – dvs. så snart, der er
opnået et videnskabeligt resultat.
Samarbejdet med medlemsstaterne har afgørende betydning, men det forløber ikke altid lige gnidningsløst
71.EFSA har et tæt samarbejde med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne. Dette foregår gennem
flere mekanismer, bl.a.:
det rådgivende forum (AF), der er et organ bestående af repræsentanter for medlemsstaterne, Norge og Island.
Det rådgiver EFSA om agenturets arbejdsprogram og prioriteter med henblik på at styrke det videnskabelige
samarbejde og undgå dobbeltarbejde. Det rådgivende forum spiller desuden en vigtig rolle i at identificere, løse
eller afklare forskelle mellem videnskabelige synspunkter hos EFSA og hos medlemsstaternes myndigheder
netværket af kontaktpunkter, der fungerer som ambassadører for EFSA i medlemsstaterne og fremmer EFSA's
samarbejde med det rådgivende forum
de videnskabelige netværk, der har tematisk fokus og består af repræsentanter for medlemsstaterne, Norge og
Island. De giver støtte i videnskabelige spørgsmål, dataindsamling osv. alt efter EFSA's prioriteter. Nettet af
kommunikationseksperter fungerer som et videnskabeligt netværk, hvis aktiviteter er rettet mod tiltag til
risikokommunikation og koordinering.
EFSA fører en fortegnelse over medlemsstaternes kompetente organisationer. Dette sker efter forslag fra
medlemmer af det rådgivende forum og som fastlagt i artikel 36 af forordning (EF) nr. 178/2002.
Organisationerne på listen kan påtage sig opgaver, som EFSA måtte pålægge dem som specificeret i
Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004. EFSA anvender en tilskudsordning til at fremme samarbejdet
med disse organisationer.
73.For EFSA er det rådgivende forums mål bl.a. at finde synergier og undgå dobbeltarbejde. Til at opfylde disse
mål tilvejebringer EFSA redskaber til at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemmerne af det
rådgivende forum og EFSA vedrørende igangværende og planlagte risikovurderingsaktiviteter. Dette er ikke
bindende for medlemsstaterne. Til at konstatere og håndtere videnskabelige divergenser er der fastlagt en
mekanisme i artikel 30 i forordning (EF) nr. 178/2002.
En anden vigtig kanal for samarbejdet med medlemsstaterne er de videnskabelige netværk. De oprettes på
områder, som EFSA udpeger efter et mandat, der foreslås af EFSA og godkendes af det rådgivende forum (f.eks.
GMO, vurdering af mikrobielle risici, indsamling af kemiske overvågningsdata, fødevareforbrug). I netværkene
er der repræsentanter fra medlemsstaterne. Netværkene fremmer dataindsamling og udveksling af oplysninger.
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BOKS 13 ECHA og EFSA – samme slags arbejde, men ikke samarbejde nok.
På de områder, hvor EFSA og ECHA begge har betydelig ekspertise, har Kommissionen givet de to agenturer
fælles mandater. Dette bygger på bestemmelserne i REACH-forordningen.
GD SANTE har sammen med relevante andre generaldirektorater sat ind på at styrke samarbejde på tværs af
generaldirektorater og agenturer. Det gælder de agenturer, det har under sig (EFSA, ECDC, EMA og CVO) og dem
med aktiviteter tæt knyttet til sundhed og miljø (ECHA og EEA). Formålet er at tilpasse projekterne strategisk og
udvikle fælles projekter på områder af fælles interesse.
Desuden har EFSA og ECHA i fortsættelse af deres aftalememorandum ført drøftelser på øverste ledelsesniveau
om at udpege områder af fælles interesse, hvor synergier eller samarbejde vil kunne give mening De fortsatte
drøftelser har givet adskillige konkrete resultater. ECHA er f.eks. med til at forberede IUCLID som
datastyringsløsning for indsamling og behandling af data, der indsendes i dossierer. Dette sker gennem en
serviceleveranceaftale med EFSA. Et pilotprojekt inden for pesticider har allerede givet positive resultater. Dette
samarbejde med ECHA ventes at føre til, at det bliver enklere for industrien at indsende dossierer.
Når ECHA og EFSA arbejder på de samme stoffer (men under forskellige regelsæt), holder de to agenturer
hinanden orienteret og undersøger, hvordan de kan samarbejde – f.eks. ved at dele ekspertise på områder af
fælles interesse, således vurdering af visse kemiske stoffer.
Også på andre områder har der været synergier, f.eks. fælles personalerekruttering, fælles udbud af fælles
tjenester, fælles bidrag til politiske initiativer mv.
Agenturernes opsøgende indsats på internationalt plan er stadig begrænset.
83. EFSA's samarbejde med internationale organisationer og tredjelandsorganisationer er omfattet af
bestemmelserne i dets oprettelsesforordning (EF) nr. 178/2002. I praksis omfatter EFSA's arbejdsprogram
internationalt videnskabeligt samarbejde. Det planlægges i samråd med Europa-Kommissionen og bidrager til
et bedre samarbejde mellem EU og tredjelande i de involverede internationale organisationer.
EFSA samarbejder løbende med en række store internationale partnere om videnskabelige emner inden for sit
ansvarsområde. Samarbejdet foregår inden for rammerne af samarbejdsmemoranda eller tilsvarende. EFSA har
en særlig personalegruppe til at fremme vekselvirkningen med internationale partnere og internationale
organisationer.
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HENSTILLINGER
Henstilling 2a – Afsæt ressourcer til agenturerne på en mere fleksibel måde
EFSA mener, at man bedst opnår en mere fleksibel ressourcetildeling til agenturerne ved dels at ophæve den
dobbelte begrænsning i form af budgettet og stillingsfortegnelsen, dels fjerne loftet over personale, der er
kontraktansat i henhold til AØA.
Når flere agenturer får mulighed for at opkræve gebyrer, vil de også kunne blive mindre afhængige af bidraget
fra EU (Europa-Parlamentet har allerede opfordret Kommissionen og agenturerne til at se nærmere på
gebyropkrævningen).
Henstilling 3a — Bedre styring af præstationerne og rapporteringen om dem
EFSA rapporterer allerede om politiske resultater ud fra præstationerne i forhold til målsætningerne i sin
oprettelsesforordning og flerårige strategi. Alle årlige aktivitetsrapporter er offentligt tilgængelige. Rapporterne
kunne afstemmes bedre med rapporter fra andre agenturer og EU-institutioner inden for samme politikområde.
Efter EFSA's opfattelse kunne man etablere strukturer til at styre samarbejdet mellem agenturer på
politikområder som sundhed og miljø. Disse styrende organer ville strukturere de forskellige interessenters
bidrag til de politiske mål, vurdere fælles planer og resultater og bane vej for synergier og fælles tjenester.
Anbefaling 4a — Styrk agenturernes rolle som centre for ekspertisedeling og netværkning
EFSA kunne udnytte Kommissionens forstærkede rolle som katalysator til at etablere et stærkere, mere effektivt
og mere sammenhængende samarbejde mellem agenturerne. Dette skulle foregå ved en koordineret tilgang
inden for en bindende ramme, hvor politikkerne kædes sammen med forventede resultater og vigtigste output,
ressourcer og ansvarsområder på agenturernes politikområder. På denne måde ville man dels bedre kunne
vurdere de forskellige agenturers bidrag til et givet mål, dels fremhjælpe samarbejde og synergier og øge den
samlede effektivitet.
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Svar fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel
Ejendomsret (EUIPO)

Kontorets svar
53. Offentlig kontrol med de fuldt selvfinansierende agenturer, herunder kontoret, udøves på
en anden måde i overensstemmelse med den forvaltningsstruktur, der er fastlagt af
lovgiveren. I EUIPO's tilfælde meddeles decharge af kontorets budgetudvalg, som omfatter
én repræsentant for Europa-Parlamentet, to repræsentanter for Kommissionen og én
repræsentant for hver medlemsstat. Kontorets budgetudvalg henholder sig ikke kun til
spørgsmål vedrørende økonomi og overholdelse, men også i vidt omfang til overvejelser
vedrørende
præstation.
Kontoret
har
et
fuldt
udviklet
og
veletableret
præstationsstyringssystem.
Desuden
deltager
brugersammenslutningerne
som
observatører i bestyrelsens og budgetudvalgets møder, hvilket giver mulighed for omfattende
offentlig kontrol.
Kontorets finansforordning vedrørende budgetgennemførelsen er baseret på
rammefinansforordningen og er godkendt af budgetudvalget efter høring af Den Europæiske
Revisionsret og Europa-Kommissionen. Desuden revideres kontorets årsregnskab af Den
Europæiske Revisionsret.
Forskellen i måden, den offentlige kontrol udøves på, ligger i logikken med to forskellige
dechargemodeller. Formålet med den generelle dechargeprocedure er nemlig at holde det
relevante organ ansvarligt for gennemførelsen af EU-budgettet over for Europa-Parlamentet
og Rådet, dvs. de to myndigheder, der er ansvarlige for EU-budgettet. I tilfælde, hvor der
ikke er involveret midler fra EU-budgettet, har lovgiveren besluttet, at Europa-Parlamentet
og Rådet ikke er ansvarlige for decharge. Denne forskel anerkendes også i EU's
budgetforslag 1, ifølge hvilket agenturernes finansieringsstruktur (dvs. uanset om de faktisk
modtager bidrag fra EU-budgettet) også indvirker på den relevante dechargeprocedure, jf.
artikel 70, stk. 4, i finansforordningen 2. EUIPO er ikke omfattet af artikel 70, stk. 4, i
finansforordningen, og derfor meddeles decharge af dets budgetudvalg (artikel 176, stk. 2, i
kontorets oprettelsesakt).
79. Samarbejdet mellem EUIPO og CdT er et positivt eksempel på et konstruktivt
partnerskab. EUIPO arbejder rent faktisk tæt sammen med CdT i forbindelse med
samarbejdsprogrammet for 2019-2020 mellem EUIPO og CdT, som omfatter fem
moderniseringsprojekter for centret, som gennemføres i fællesskab af begge agenturer.

Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 (arbejdsdokument del III —
organer oprettet af EU med status som juridisk person og offentligt-privat partnerskab).
2 Med undtagelse af de to fuldt selvfinansierende agenturer er alle decentrale agenturer underlagt EuropaParlamentets meddelelse af decharge for gennemførelsen af deres budgetter efter henstilling fra Rådet.
1
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Svar fra Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)

SRB's svar
22 (Figur 5). For så vidt angår SRB fungerer GD FISMA som partner-GD og indgangspunkt
i Kommissionen (med status som permanent observatør i Afviklingsinstansens
eksekutivmøder og plenarmøder). GD FISMA er som sådan ikke ansvarligt for SRB's
aktiviteter, men SRB er imidlertid ansvarligt over for Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen for gennemførelsen af SRM-forordningen.
29 (Figur 6). I henhold til artikel 94, stk. 1, i forordning (EU) nr. 806/2014 skal
Kommissionen hvert tredje år offentliggøre en rapport, der ikke vurderer SRB som
sådan, men snarere vurderer anvendelsen af SMR-forordningen med særlig vægt på
overvågning af den potentielle påvirkning af det indre markeds korrekte funktion.
53. SRB forstår, at Revisionsrettens henvisning til den begrænsede offentlige kontrol
med de fuldt finansierede agenturer angår deres budgetgennemførelse, mens offentlig
kontrol med SRB's overordnede resultater er reguleret af forskellige bestemmelser i
SRM-forordningen, særlig artikel 45 og artikel 46, og aftalen om ansvarlighed og tilsyn
mellem Europa-Parlamentet og SRB.

Revisionsholdet
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knytter sig til forvaltningens resultatopnåelse eller regeloverholdelsen, de pågældende
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Revisionsretten har i sit arbejde tidligere fokuseret på de enkelte
agenturers performance. Dette er dens første samlede vurdering af
de betingelser, EU har indført med henblik på at støtte alle EUagenturer i at gennemføre politikker til gavn for borgerne. Vores
revision identificerede et behov for mere fleksibilitet med hensyn til
agenturernes struktur og drift samt eventuelle afvikling. Vi
konstaterede også, at utilstrækkelig støtte fra medlemsstaterne,
industrien, Kommissionen eller andre agenturer forhindrer visse
agenturer i at varetage deres rolle fuldt ud. Vi anbefaler, at
Kommissionen og agenturerne evaluerer agenturernes
sammenhæng i løbet af deres levetid på en mere hensigtsmæssig
måde og tilpasser ressourcerne i overensstemmelse hermed; at de
vurderer ineffektivitet på forvaltningsområdet og forbedrer
performancerapporteringen, så den ikke blot fokuserer på
agenturernes aktiviteter, men også på deres vigtige bidrag til
politikgennemførelse; og at de letter agenturernes bestræbelser på
at samarbejde som centre for ekspertise og netværkssamarbejde.
Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287,
stk. 4, andet afsnit, TEUF.

