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EU:s byråer lyckades upprätthålla goda räkenskaper
och reagerade flexibelt på pandemin
EU:s byråer i de olika medlemsstaterna har anpassat sig väl till den exceptionella situationen
under covid-19-pandemin. Den slutsatsen drar Europeiska revisionsrätten i sin årliga revision av
EU:s byråer för budgetåret 2020. Revisorerna bekräftar att byråernas ekonomiska förvaltning
liksom tidigare år är god och inte har påverkats extremt mycket av pandemin. Det finns
fortfarande brister i internkontrollerna hos några av byråerna, och brister i förfarandena för
offentlig upphandling är fortfarande den främsta källan till oriktigheter. Men pandemin har
förstås inte varit bra för utvecklingen av budgetförvaltningen och personaladministrationen,
och några byråer hade problem på dessa områden under 2020.
”Pandemin har skapat särskilda utmaningar när det gäller budgetförvaltningen för EU-byråerna,
som ju är verksamma i olika länder med olika hälsoåtgärder”, säger Alex Brenninkmeijer, den
ledamot av revisionsrätten som ansvarar för årsrapporten. ”Men vi konstaterade att EU-byråerna
konsekvent har följt sina krishanteringsstrategier med stöd av Europeiska kommissionen och
genom samordning inom EU-byråernas nätverk. De lyckades anpassa arbetet till den exceptionella
situationen under pandemin och upprätthålla sina räkenskaper på samma goda nivå som vi sett
under tidigare år.”
Revisorerna granskade räkenskaperna för 41 byråer och andra EU-organ, det vill säga
årsredovisningarna och rapporterna om budgetgenomförandet för 2020, samt lagligheten och
korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna. De intygade att alla 41
räkenskaper var tillförlitliga och gjorde uttalanden utan reservation om lagligheten och
korrektheten i intäkterna för samtliga 41 byråer. När det gäller lagligheten och korrektheten i de
betalningar som ligger till grund för byråernas räkenskaper godkände revisorerna räkenskaperna
för alla byråer utom Acer (samarbete mellan energitillsynsmyndigheter), eu-Lisa (förvaltning av itsystem inom området frihet, säkerhet och rättvisa) och Enisa (cybersäkerhet). För dessa tre byråer
gjorde revisorerna uttalanden med reservation, främst på grund av oriktigheter i samband med
upphandlingsförfaranden och brister i delegeringsförfarandena för att godkänna
budgettransaktioner.

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer. Hela
rapporten finns på eca.europa.eu.
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Utöver detta fann revisorerna 54 brister i det granskade transaktionsurvalet för budgetåret 2020
(jämfört med 82 brister för budgetåret 2019). Bristerna gällde mestadels internkontroller,
offentliga upphandlingsförfaranden, personalresurser och budgetförvaltning. Bristerna i
budgetförvaltningen avsåg alltifrån bristfällig avgiftsförvaltning till sena betalningar, felaktig
redovisning av mottagna bidrag och felberäkning av bidrag från länder utanför EU till byråernas
budgetar. Dessutom påpekar revisorerna att överdrivet stora överföringar från ett budgetår till
nästa kan tyda på inte bara förseningar i genomförandet av arbetsprogram eller
upphandlingsplaner utan även strukturella problem eller brister i budgetplaneringen.
Problem med offentlig upphandling är fortfarande den främsta källan till oriktiga betalningar:
några av de granskade avtalen visade på brister som främst gällde avsaknad av konkurrens, brister
i processen för utvärdering av anbudsgivare och problem i samband med genomförandet av
kontrakt. Revisorerna påpekar också att byråerna måste stärka sina internkontroller, framför allt
kontrollen innan transaktioner godkänns.
Revisorerna fullbordade sin årliga finansiella revision med att bedöma hur EU-byråerna har
hanterat och organiserat sina insatser mot covid-19-krisen. De analyserade byråernas åtgärder för
driftskontinuiteten, beslutskapaciteten och den dagliga verksamheten och drog slutsatsen att
byråerna hade agerat följdenligt för att förhindra alltför stora pandemirelaterade störningar i den
ekonomiska situationen samt att de hade fortsatt att fullgöra sina uppdrag, om än i långsammare
takt. När det gäller arbetsprogram och verksamhet har pandemin lett till betydande
omprioriteringar av resurser och planerad verksamhet mot covid-19-relaterad verksamhet. De
tydligaste exemplen finns på hälsområdet, där EU:s pandemiinsatser har blivit den dominerande
verksamheten för de EU-byråer som berörs (ECDC och EMA).
Slutligen noterade revisorerna en allmän ökning av antalet brister när det gäller
personaladministrationen vid EU:s byråer. Framför allt riskerar det faktum att anställningstakten
avtog i början av 2020, främst på grund av covid-19, att leda till flaskhalsar i den framtida
personalförsörjningen.
Bakgrundsinformation
I Revisionen 2020 av EU:s byråer i korthet sammanfattas granskningsresultaten för budgetåret
2020 för de 41 EU-byråer och andra EU-organ som revisionsrätten ska granska i egenskap av
extern revisor av EU:s finanser. Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) och Europeiska
åklagarmyndigheten (Eppo) granskades inte 2020, eftersom de inte hade blivit ekonomiskt
självbestämmande.
Revisionen 2020 av EU:s byråer i korthet och den fullständiga årsrapporten för 2020 finns på
revisionsrättens webbplats på engelska och inom kort på övriga språk.
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