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EU-agenturerne havde regnskaberne i orden og
reagerede fleksibelt på pandemien
EU-agenturerne i de forskellige medlemsstater har tilpasset sig godt til den hidtil usete covid19-situation, konkluderer Revisionsretten i sin årlige revision af disse agenturer for
regnskabsåret 2020. Revisorerne bemærker, at agenturernes økonomiske forvaltning er solid ligesom i de foregående år - og at pandemien ikke har påvirket den i ekstrem grad. Der er stadig
mangler i nogle agenturers interne kontrol, og svagheder i forbindelse med offentlige udbud er
fortsat den største kilde til uregelmæssigheder. Revisorerne bemærker også, at pandemien har
gjort det svært at gøre fremskridt med hensyn til budgetforvaltning og forvaltning af
menneskelige ressourcer. I 2020 havde nogle agenturer vanskeligheder på disse områder.
"Pandemien har skabt særlige udfordringer for den økonomiske forvaltning i EU-agenturerne, som
opererer i forskellige lande med forskellige sundhedsforanstaltninger,", siger Alex Brenninkmeijer,
det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for årsberetningen. "Vi konstaterede dog, at EUagenturerne konsekvent har fulgt deres krisestyringsstrategi med støtte fra Europa-Kommissionen
og koordinering i EU-agenturernes netværk. Det lykkedes dem at tilpasse deres arbejde til den
hidtil usete situation, som pandemien skabte, og at holde deres regnskaber i orden, ligesom i de
foregående år."
Revisorerne undersøgte regnskaberne for 41 agenturer og andre EU-organer - dvs.
årsregnskaberne og beretningerne om gennemførelsen af 2020-budgettet - og efterprøvede
lovligheden og den formelle rigtighed af de underliggende transaktioner. De godkendte alle 41
regnskaber som rigtige og afgav blanke erklæringer om indtægternes lovlighed og formelle
rigtighed. Revisorerne bekræftede også lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger,
der ligger til grund for agenturernes regnskaber, undtagen vedrørende ACER (samarbejde mellem
energireguleringsmyndigheder), eu-LISA (forvaltning af store IT-systemer inden for området med
frihed, sikkerhed og retfærdighed) og ENISA (cybersikkerhed). For disse tre agenturer afgav de
erklæringer med forbehold, hovedsagelig på grund af uregelmæssigheder i forbindelse med
udbud og mangler i delegationsprocedurerne vedrørende godkendelse af budgettransaktioner.
Revisorerne konstaterede desuden 54 mangler i regnskabsåret 2020 baseret på den reviderede
stikprøve af transaktioner (sammenlignet med 82 i regnskabsåret 2019). Disse mangler vedrørte
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets årsberetning om EU-agenturerne.
Beretningen i sin helhed kan fås på eca.europa.eu.
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hovedsagelig intern kontrol, offentlige udbud, menneskelige ressourcer og budgetforvaltning. På
det sidste område vedrørte manglerne bl.a. forkert gebyrforvaltning, for sene betalinger,
ukorrekte oplysninger om indbetalte bidrag og fejlberegning af bidrag fra lande uden for EU til
agenturernes budgetter. Revisorerne påpeger endvidere, at overdreven brug af fremførsler fra
regnskabsår til regnskabsår ikke blot kan indikere forsinkelser i gennemførelsen af
arbejdsprogrammer eller udbudsplaner, men også være tegn på strukturelle problemer eller svag
budgetplanlægning.
Problemer med offentlige udbud er fortsat den største kilde til regelstridige betalinger: Nogle af
de reviderede kontrakter havde mangler, der hovedsagelig skyldtes manglende konkurrence,
svagheder i evalueringen af tilbudsgivere og problemer vedrørende kontraktgennemførelse.
Revisorerne opfordrer også til en styrkelse af agenturernes interne kontrol, især kontrollen før
godkendelse af transaktioner.
Revisorerne supplerede deres årlige finansielle revision med en vurdering af, hvordan EUagenturerne har forvaltet og tilrettelagt deres reaktion på covid-19-krisen. Revisorerne
analyserede agenturernes tiltag vedrørende forretningskontinuitet, deres beslutningskapacitet og
deres daglige drift og konkluderede, at de på hensigtsmæssig vis har forhindret ekstreme
pandemirelaterede forringelser af deres finansielle situation, og at de er fortsat med at udøve
deres mandat, om end i et langsommere tempo. Med hensyn til arbejdsprogrammer og
-aktiviteter har pandemien medført betydelige omprioriteringer af ressourcer og planlagte
aktiviteter i retning af covid-19-relaterede aktiviteter. De klareste eksempler ses på
politikområdet sundhed, hvor EU's reaktion på pandemien er blevet det vigtigste indsatsområde
for de involverede EU-agenturer (ECDC, EMA).
Endelig bemærkede revisorerne et generelt stigende antal svagheder i forvaltningen af
menneskelige ressourcer. Navnlig det forhold, at rekrutteringen aftog i begyndelsen af 2020 hovedsagelig på grund af covid-19 - skabte en fremtidig risiko for flaskehalse inden for
menneskelige ressourcer.
Baggrundsoplysninger
Dokumentet "2020: Revisionen af EU's agenturer - kort fortalt" sammenfatter resultaterne af den
revision vedrørende regnskabsåret 2020, som Revisionsretten har foretaget af de 41 EU-agenturer
og andre EU-organer, der er omfattet af dens mandat som ekstern revisor af EU's finanser. ELA og
EPPO blev ikke revideret i 2020, fordi de ikke havde opnået finansiel uafhængighed.
Det sammenfattende dokument og 2020-årsberetningen i sin helhed foreligger på engelsk på
Revisionsrettens websted. De øvrige EU-sprogudgaver vil foreligge inden for kort tid.
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