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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 27. oktober 2022 

"Svingdørssituationer": Slappe regler i EU-
agenturerne 
EU-agenturerne bør stramme deres regler og kontroller for at minimere risikoen for, at ledende 
medarbejdere, som forlader agenturerne, tiltræder stillinger i den private sektor, som kan sætte 
dem i en interessekonflikt og bringe EU-institutionernes integritet i fare. Sådan siger Den Europæiske 
Revisionsret i sin årsberetning om EU-agenturerne, som offentliggøres i dag. EU's finansielle 
vagthund godkender dog agenturernes regnskaber for 2021 og bekræfter dermed deres 
pålidelighed. Alle 44 agenturer består revisorernes test af, hvordan de inkasserer indtægterne til 
deres operationer, og alle agenturer på nær ét får en ren sundhedsattest hvad angår udgifterne, selv 
om de fleste agenturer har vedvarende problemer med offentlige udbud. 
 
"Endnu en gang kan vi afgive positive, blanke revisionserklæringer om EU-agenturernes regnskaber og 
indtægter, og deres udgifter er generelt også i orden," siger Rimantas Šadžius, det medlem af 
Revisionsretten, der er ansvarligt for revisionen. "Men lovgiverne og agenturerne bliver nødt til at tage 
vores advarsel alvorligt og sørge for en mere stringent håndtering af potentielle svingdørssituationer 
for at forhindre interessekonflikter og undgå, at agenturerne og EU som helhed lider omdømmemæssig 
skade." 
 
EU-reglerne pålægger kun EU-organer meget begrænsede forpligtelser til at overvåge, at nuværende 
og tidligere ansatte overholder kravene vedrørende svingdørssituationer. Men EU-agenturerne - især 
dem med tilsynsbeføjelser og forbindelser til industrien - er af to årsager særligt udsatte for 
svingdørssituationer: For det første er de meget afhængige af midlertidigt ansatte og har derfor en høj 
personaleudskiftning, og for det andet har de en ledelsesmodel med bestyrelser, hvis medlemmer 
sidder i kort tid. Problemet er, at bestyrelsesmedlemmerne ikke er en del af agenturernes personale 
og derfor ikke er omfattet af reglerne vedrørende svingdørssituationer. Ifølge revisorerne skaber dette 
et juridisk tomrum, som betyder, at kun en lille del af de potentielle svingdørstilfælde bliver vurderet. 
Kun få agenturer går ud over de lovbestemte minimumskrav, når de håndterer potentielle 
svingdørssituationer. De fleste kontrollerer slet ikke, om nuværende og tidligere ansatte overholder 
kravene, og forlader sig næsten udelukkende på egenerklæringer.  
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Revisorerne har i flere tidligere beretninger identificeret ledelsesmæssige problemer og 
interessekonflikter i EU-agenturerne. Også i denne beretning påpeges det, at ledelsesmæssige 
problemer i de agenturer, der fører tilsyn med banker, forsikringsselskaber og finansielle markeder, 
åbner mulighed for at sætte nationale interesser over europæiske interesser. 
 
Revisorerne kritiserer også i år agenturernes indkøb af varer og tjenesteydelser og opfordrer dem til 
at sikre, at de opnår mest mulig valuta for pengene. Svagheder vedrørende offentlige udbud er stadig 
en af hovedårsagerne til overtrædelser af betalingsreglerne i agenturerne, og antallet af sådanne 
overtrædelser er steget på det seneste. I halvdelen af agenturerne fandt revisorerne mangelfulde 
kontrakter. I ét agentur - eu-LISA, som forvalter store IT-systemer inden for frihed og sikkerhed - 
konstaterede de, at udgifter på 18,1 million euro var regelstridige som følge af problemer, de selv 
havde påpeget tidligere. Agenturet får nu endnu et gult kort i form af en erklæring med forbehold om 
betalingerne, og revisorerne opfordrer det til at forbedre sine udbud og sin kontraktforvaltning. 
 
Revisionen viser, at Ruslands krig mod Ukraine især har påvirket tre agenturer. EU's asylagentur (EUAA) 
har bedt om mere personale og flere penge, fordi de EU-lande, der modtog ukrainske flygtninge, har 
anmodet om mere bistand. Aktiviteterne i EU's rumprogram (EUSPA) har lidt under, at Galileo-
satellitter ikke længere kan opsendes med russiske Soyuz-løfteraketter. Og instansen for afvikling af 
nødlidende banker (SRB) har vurderet, at krigen øgede kreditrisiciene i forbindelse med bankers 
eksponering over for modparter i Rusland, Belarus og Ukraine, og at lån til indenlandske firmaer var 
mest udsat for at blive påvirket af krigen. 
 
Baggrundsoplysninger 
 
EU-agenturerne har stor indflydelse på områder af vital betydning for EU-borgernes hverdag, f.eks. 
sundhed, sikkerhed og retfærdighed. I 2021 brugte de 13,1 milliard euro fra EU-budgettet på bl.a. 
forskningsprogrammer og programmer vedrørende den europæiske grønne pagt. De havde 14 430 
ansatte (17 % af alle EU-ansatte) og et samlet budget på 4,1 milliard euro (2,5 % af det samlede EU-
budget), når SRB ikke medregnes. Frontex er det største agentur med over 1 500 ansatte og et budget 
på 500 millioner euro.  
 
I EU-sammenhæng betegnes det som "svingdørssituationer", når ansatte, som forlader EU's offentlige 
tjeneste, får stillinger i den private sektor med relation til deres tidligere aktiviteter. Dette kan skabe 
interessekonflikter og udgøre en risiko for EU-institutionernes integritet, fordi værdifuld intern viden 
kan bevæge sig over i den private sektor, fordi tidligere tjenestemænd kan udøve lobbyvirksomhed 
over for deres tidligere kolleger, eller fordi aktuelle tjenestemænd kan påvirkes af udsigten til en 
eventuel fremtidig ansættelse i det private.  
 
Den fulde årsberetning om EU-agenturerne kan fås på Revisionsrettens websted sammen med 
resuméet "2021: Revisionen af EU's agenturer - kort fortalt". I dag, torsdag den 27. oktober, afholder 
revisorerne onlinekonferencen "Sound financial management in EU Agencies", som fokuserer på 
risikoen for interessekonflikter i svingdørssituationer og problemer vedrørende offentlige udbud. Se 
den live på YouTube kl. 9.30-12.30. 
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