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Pressmeddelande

Luxemburg den 22 oktober 2020
EU utnyttjar ännu inte potentialen hos sina byråer fullt ut
EU:s byråer utgör en allt viktigare del av EU, men deras roll när det gäller att tjäna EU-medborgarna
på ett ändamålsenligt sätt behöver utvärderas noggrannare. Det är slutsatsen i en rapport som
presenteras av Europeiska revisionsrätten i dag. Revisionsrätten har godkänt 2019 års räkenskaper
för samtliga EU-byråer utom två och bekräftar de positiva resultat som den har rapporterat tidigare
år. För första gången bedömde revisionsrätten också hur väl EU har gjort det möjligt för byråerna
att genomföra sin politik för det allmännas bästa. Enligt revisorerna behövs det mer nätverkande
och samarbete samt större flexibilitet i fråga om byråernas struktur, funktionssätt och eventuella
avveckling.
”Liksom varje år granskade vi den ekonomiska förvaltningen av samtliga EU-byråer, och vi
konstaterade att deras räkenskaper var i tillräckligt gott skick”, sade Alex Brenninkmeijer, den
ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”För första gången tittade vi också på hur
byråerna sammantaget bidrar till EU:s politik och till samarbete i medborgarnas intresse. Vi föreslår
att samarbetet mellan byråerna ska stärkas så att de kan utvecklas till EU-centrum för expertis och
nätverkande.”
Ekonomisk förvaltning: Generellt bekräftade revisorerna de positiva resultat som de har rapporterat
tidigare år. De gjorde ett uttalande utan reservation om 2019 års räkenskaper för samtliga 41 byråer
som granskades, vilket innebär att räkenskaperna ger en rättvisande bild av byråernas finansiella
ställning, resultat och kassaflöden i enlighet med redovisningsreglerna. Dessutom konstaterade de
nästan inga fel när det gällde lagligheten och korrektheten i byråernas intäkter och betalningar, utom
vissa problem som påverkade betalningarna från Europeiska unionens byrå för samarbete mellan
energitillsynsmyndigheter (Acer) och Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo). Revisorerna pekar
på behovet av att byråerna ytterligare förbättrar den ekonomiska förvaltningen och riktar in sig på
bland annat offentlig upphandling, intressekonflikter och rekryteringsförfaranden.
Prestation: Efter att i det förgångna ha fokuserat på enskilda byråers prestation har revisionsrätten nu
identifierat två centrala kriterier för hur samtliga EU-byråer kan bidra på ett mer ändamålsenligt sätt
till EU:s politik.
För det första tittade revisorerna på om byråernas livscykel är tillräckligt flexibel för att tjäna det
relevanta EU-politikområdet och det europeiska samarbetet i en föränderlig global miljö. Här
identifierade de en brist på flexibilitet i hur byråer inrättas, fungerar och, vid behov, avvecklas. På vissa
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politikområden finns det flera byråer, vilket kan leda till överlappningar mellan mandat och/eller
verksamheter.
För det andra granskade revisorerna i vilken utsträckning byråerna fungerade som centrum för expertis
och nätverkande för genomförandet av EU-politik och konstaterade att deras potential inte utnyttjas
fullt ut. Vid en del byråer fann revisorerna onödigt komplexa eller bristfälliga styrformer. Till exempel
är en del byråers styrelse ganska stor, vilket riskerar att ibland leda till ineffektivt beslutsfattande och
betydande administrativa kostnader. Styrelsernas sammansättning gör dessutom att många nationella
synpunkter kan beaktas, men den garanterar inga åtaganden från medlemsstaternas sida.
Revisionen tyder också på att några byråer skulle ha kunnat fullgöra sitt uppdrag bättre om de hade
fått mer stöd från medlemsstater, näringslivet, kommissionen eller andra byråer. Och slutligen
konstaterade revisorerna att byråernas bidrag till EU:s politik och samarbete vare sig mäts tydligt eller
kommuniceras till allmänheten, trots att bidraget är viktigt. Insatserna för att nå ut internationellt är
begränsade – trots en del goda resultat, till exempel vad beträffar flygsektorn och rättsligt samarbete.
Vissa risker som revisorerna pekar ut får konsekvenser från såväl ett finansiellt perspektiv som ett
effektivitetsperspektiv, till exempel de otillräckliga personalresurserna och ekonomiska resurserna i
en del fall. Vissa byråer är alltför beroende av externa entreprenörer när det gäller kritiska funktioner,
vilket för med sig de risker som är förknippade med offentlig upphandling. Andra byråer har eventuellt
inte reagerat tillräckligt – av lagstiftnings- eller styrningsskäl – och anpassat sitt arbetsprogram eller
sin budget till snabbt ändrade förutsättningar. Slutligen har vissa byråer alltid för lite resurser medan
andra inte kan utnyttja sina årliga budgetar.
Generellt rekommenderar revisorerna att kommissionen och byråerna
o noggrannare bedömer byråernas samstämmighet över deras livstid och anpassar resurserna
därefter,
o bedömer ineffektivitet i fråga om styrning och förbättrar ansvarsutkrävandet och
prestationsrapporteringen så att de inte enbart är inriktade på byråernas verksamheter utan
även på deras bidrag till genomförandet av politik,
o underlättar byråernas ansträngningar att fullt ut fungera som centrum för expertis och
nätverkande inom sina respektive politikområden.
Bakgrundsinformation
EU-byråerna kännetecknas av olika styrningsstrukturer, mandat och uppgifter. Under årens lopp har
EU inrättat en rad byråer för att möta olika utmaningar. Merparten av byråerna finansieras nästan helt
från EU-budgeten, och deras ekonomiska förvaltning är transparent: revisionsrätten granskar deras
årsredovisningar. Det är dock svårare att bedöma hur väl byråerna fullgör sina respektive mandat,
något som revisionsrätten har påpekat i flera tidigare effektivitetsrevisioner av enskilda byråer. Under
åren har revisorerna vid upprepade tillfällen konstaterat att styrningen, ansvarsutkrävandet och
prestationsrapporteringen behöver förbättras. I år har revisionsrätten för första gången kompletterat
sina årsrapporter om EU-byråernas finanser med en samlad bedömning av under vilka förutsättningar
de tjänar unionen, medlemsstaterna och allmänheten.
Årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2019, detaljerade revisionsförklaringar om varje byrå och
särskild rapport 22/2020 EU-byråernas framtid – potential för mer flexibilitet och samarbete finns på
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. Information om revisionsrättens åtgärder
med anledning av covid-19-pandemin finns här.
Presskontakt för rapporten: Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu M: +352 691553547
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