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EU-agenturerne: "Regnskaberne er uden anmærkninger, og 
transaktionerne er for det meste i overensstemmelse med 
reglerne," siger revisorerne 

Den Europæiske Revisionsret har afgivet revisionserklæringer uden forbehold ("blanke" 
erklæringer) om regnskaberne for Den Europæiske Unions 41 agenturer og godkendt 
regnskaberne som rigtige. Revisorerne har også afgivet blanke revisionserklæringer om de 
finansielle transaktioner i 40 agenturer, og i ét tilfælde afgivet en erklæring med forbehold. 

EU-agenturerne er særskilte juridiske enheder, der er oprettet ved en afledt retsakt med henblik 
på at udføre tekniske, videnskabelige eller forvaltningsmæssige opgaver, som hjælper EU-
institutionerne med at udarbejde og gennemføre politikker.  

”EU-agenturerne yder et væsentligt bidrag til gennemførelsen af politikker og programmer på 
områder af vital betydning for EU-borgernes hverdag, f.eks. sundhed, sikkerhed, frihed og 
retfærdighed”, siger Rimantas Šadžius, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er 
ansvarlig for den årlige revision af agenturerne. ”Som revisorer er vi derfor glade for at kunne 
rapportere, at deres regnskaber i alt væsentligt gav et retvisende billede af deres finanser, og at 
deres indtægter og betalingstransaktioner i de fleste tilfælde overholdt reglerne. Vi har dog 
fremsat en række anbefalinger, særlig vedrørende yderligere forbedringer af deres effektivitet i 
operationel henseende”. 

Revisorerne konkluderede, at alle 41 agenturers regnskaber var pålidelige, dvs. at de i alt 
væsentligt gav et retvisende billede af agenturernes finansielle stilling i 2016, samt af 
resultaterne af deres transaktioner og pengestrømme. For 40 agenturers vedkommende 
konkluderede revisorerne endvidere, at de transaktioner, der lå til grund for deres regnskaber, 
var lovlige og formelt rigtige, dvs. i overensstemmelse med de relevante regler. Med hensyn til 
Det Europæiske Asylstøttekontor afgav revisorerne en erklæring med forbehold, fordi 
principperne for offentlige indkøb ikke var overholdt. 

Revisorerne pegede på områder, hvor nogle af agenturerne burde indføre forbedringer, men 
dette har ingen konsekvenser for revisionserklæringerne. Offentlige indkøb er generelt stadig et 
fejlbehæftet område, hvilket medfører risiko for, at der ikke opnås bedst mulig valuta for 
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pengene, og i flere agenturer var der problemer i relation til forvaltningen af menneskelige 
ressourcer. Revisorerne anbefaler, at agenturerne overvejer at harmonisere de 
informationssystemer, der bruges i forbindelse med kontraktforvaltning og forvaltning af 
menneskelige ressourcer, for at styrke deres omkostningseffektivitet og mindske kontrolrisikoen. 

Revisionerne havde ikke fokus på performance, men revisorerne tog hensyn til enhver risiko, der 
skyldes svage resultater eller mangelfuld økonomisk forvaltning. De bemærkede, at agenturernes 
budgetforvaltning generelt er ved at blive bedre, men advarede mod den vedvarende fremførsel 
af store mængder af midler til det efterfølgende regnskabsår og - for nogle agenturers 
vedkommende - mod at budgetbehovene overvurderes. De henviste også til de mulige 
konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU for en række agenturers indtægter og 
aktiviteter og bemærkede især, at de to Londonbaserede agenturer endnu ikke var i stand til at 
give et pålideligt overslag over de tilknyttede fremtidige omkostninger.  

Revisorerne sagde, at de eksterne evalueringer af agenturerne generelt var positive, og at de blev 
fulgt op med handlingsplaner. For nogle agenturers vedkommende er der imidlertid intet 
lovbestemt krav om en ekstern evaluering, eller der går for lang tid, inden den skal iværksættes. 

Bemærkninger til redaktører 

Med hensyn til regnskabsåret 2016 reviderede Den Europæiske Revisionsret 32 decentrale 
agenturer, seks forvaltningsorganer og tre andre organer. Revisorerne udførte analyser, testede 
individuelle indtægts- og betalingstransaktioner, vurderede de centrale kontroller i agenturernes 
overvågnings- og kontrolsystemer og anvendte arbejde udført af andre revisorer, hvor det var 
relevant. De har i dag udsendt et sammendrag af deres revisionsresultater, som bruges af 
Europa-Parlamentet og Rådet eller eventuelle andre dechargemyndigheder. 

Det samlede 2016-budget for alle agenturerne (undtagen Den Fælles Afviklingsinstans, som 
budgetterede med næsten 12 milliarder euro fra kreditinstitutter) beløb sig til ca. 
3,4 milliarder euro. Ca. 2,4 milliarder euro kom fra EU-budgettet, og ca. 1 milliard euro var 
finansieret med gebyrer og direkte bidrag fra økonomiske aktører, EU’s medlemsstater og andre 
lande. Ved udgangen af 2016 havde agenturerne 10 364 ansatte, en stigning på ca. 500 i forhold 
til 2015, hvoraf de fleste var beskæftiget med nye opgaver. 

Årsberetningerne om EU's agenturer, inklusive deres svar, samt sammendraget "2016-revisionen 
af EU’s agenturer - kort fortalt" fås på Revisionsrettens websted på 23 EU-sprog. 

 


