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Sammanfattning
I Europeiska revisionsrätten är extern revisor av EU:s finanser. I den egenskapen

agerar vi som oberoende väktare av EU-medborgarnas ekonomiska intressen och
bidrar till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning 1.

II I detta dokument sammanfattas resultaten från revisionen avseende budgetåret

2019 av de 41 EU-byråer och andra EU-organ som ingår i vårt mandat. I slutet av
dokumentet finns en länk till revisionsförklaringarna (revisionsuttalandena) om
tillförlitligheten i byråernas räkenskaper och lagligheten och korrektheten i de intäkter
och betalningar som ligger till grund för räkenskaperna, tillsammans med alla
kommentarer och iakttagelser som inte påverkar uttalandena. Ett meddelande om
revisionsförklaringarna med en länk till de motsvarande dokumenten på
revisionsrättens webbplats offentliggörs också i Europeiska unionens officiella tidning
(EUT).

III Sammantaget bekräftar vår revision av byråerna för det budgetår som slutade den

31 december 2019 de positiva resultat som rapporterats de föregående åren. I de
revisionsförklaringar som utfärdats för var och en av byråerna har vi gjort
o

uttalanden utan reservation om tillförlitligheten i samtliga byråers räkenskaper,

o

uttalanden utan reservation om lagligheten och korrektheten i de intäkter som
ligger till grund för räkenskaperna för samtliga byråer,

o

uttalanden utan reservation om lagligheten och korrektheten i de betalningar
som ligger till grund för räkenskaperna för samtliga byråer utom Acer och Easo
(där vi gjorde uttalanden med reservation).

IV För de flesta byråer lyfte vi dock fram områden där det finns utrymme för
förbättringar, i punkterna under upplysningar av särskild betydelse och övriga
upplysningar samt genom kommentarer och iakttagelser som inte påverkar
revisionsuttalandena.

1

Mer information om vårt arbete finns i våra verksamhetsrapporter, årsrapporter om
genomförandet av EU:s budget, särskilda rapporter, översikter och yttranden över ny eller
uppdaterad EU-lagstiftning eller över andra beslut med effekter på den ekonomiska
förvaltningen (www.eca.europa.eu).
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Våra granskningsobjekt
01 EU:s byråer är separata juridiska enheter som inrättas genom en

sekundärrättsakt för att utföra specifika tekniska, vetenskapliga eller administrativa
uppgifter som hjälper EU-institutionerna att utforma och genomföra sin politik. De är
mycket synliga i medlemsstaterna och påverkar i hög grad politik, beslutsfattande och
programgenomförande på områden av grundläggande betydelse för EU-medborgarnas
dagliga liv, såsom hälsa, säkerhet, trygghet, frihet och rättvisa. I den här
sammanfattningen hänvisar vi till de olika byråerna med hjälp av förkortningar av
deras fullständiga namn. En förteckning över dem finns i listan med förkortningar i
slutet av dokumentet.

02 Det finns tre typer av EU-byråer: decentraliserade byråer, kommissionens

genomförandeorgan och andra organ. Skillnaderna mellan dem beskrivs nedan.

03 Antalet byråer har ökat med åren. I slutet av 2019 var antalet 43, såsom visas i

figur 1. I den siffran ingår de två nyaste byråerna, Eppo och ELA, även om de inte var
ekonomiskt självbestämmande 2019.
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Figur 1 – Ökning av antalet byråer
Decentraliserade byråer
Genomförandeorgan
Andra organ
Eppo

Cedefop, Eurofound
*ESA inrättades 1958

ELA

SRB

eu-Lisa
Easo, EBA, Eiopa, Esma
Acer, Berecbyrån, Europol

Antal
byråer

Ercea, REA, EIT
FRA
Echa, EIGE, Eacea, Inea
Cepol, EFCA, Chafea
ECDC, Enisa, ERA, Frontex, GSA

EEA, ETF

Easme
Easa, Efsa, Emsa, Eurojust
EMA, ECNN
CdT, CPVO, EUIPO, EU-Osha

Anm.: Årtalen i figuren anger det år då byråns inrättandeförordning trädde i kraft.
* Några av byråerna var tidigare verksamma som mellanstatliga organisationer med en annan status.
Källa: Revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018.

04 Alla kommissionens genomförandeorgan ligger i Bryssel och Luxemburg.

Decentraliserade byråer och andra organ finns spridda över hela EU, såsom visas i
figur 13. Deras placering bestäms av rådet eller av rådet och Europaparlamentet
gemensamt. Efter Förenade kungarikets beslut att lämna EU flyttades EMA och EBA till
Amsterdam respektive Paris under första halvåret 2019. Eppo ligger i Luxemburg och
ELA kommer att placeras i Bratislava, Slovakien.
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Decentraliserade byråer tillgodoser specifika politiska behov

05 De 34 decentraliserade byråerna2 spelar en viktig roll

för att förbereda och genomföra EU:s politik, i synnerhet när
det gäller tekniska, vetenskapliga eller operativa uppgifter
eller tillsynsuppgifter. Deras roll är att tillgodose specifika
politiska behov och stärka EU-samarbetet genom att samla
teknisk och specialiserad sakkunskap som finns inom EU och
nationella regeringar. De inrättas för att vara verksamma på
obestämd tid genom en rådets eller Europaparlamentets
och rådets förordning.
Källa: Revisionsrätten.

Kommissionens genomförandeorgan genomför EU-program

06 Kommissionens sex genomförandeorgan3 utför verkställande och operativa

uppgifter som rör EU-program. De inrättas för att vara verksamma under en fastställd
period.

Andra organ har särskilda mandat

07 De tre andra organen är Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT),

Euratoms försörjningsbyrå (ESA) och Gemensamma resolutionsnämnden (SRB). EIT i
Budapest är ett oberoende, decentraliserat EU-organ som samlar resurser från
vetenskaps- och utbildningsvärlden och näringslivet i syfte att stärka unionens
innovationsförmåga genom att tillhandahålla bidragsfinansiering. EIT har inrättats på
obestämd tid. ESA i Luxemburg inrättades på obestämd tid för att garantera förbrukare
i EU regelbunden och rättvis försörjning med kärnbränslen i enlighet med
Euratomfördraget. SRB i Bryssel är den centrala myndigheten för den gemensamma
resolutionsmekanismen i den europeiska bankunionen. Dess uppdrag är att säkerställa
resolution under ordnade former av fallerande banker, med så liten inverkan som
möjligt på realekonomin och de offentliga finanserna i EU:s medlemsstater och andra
stater.

2

Acer, Berecbyrån, Cedefop, CdT, Cepol, CPVO, Easa, Easo, EBA, ECDC, Echa, EEA, EFCA, Efsa,
EIGE, Eiopa, ELA, EMA, ECNN, Emsa, Enisa, Eppo, ERA, Esma, ETF, EUIPO, eu-Lisa, EU-Osha,
Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex och GSA.

3

Chafea, Eacea, Easme, Ercea, Inea och REA.

8

Byråerna finansieras från olika källor och under olika rubriker i
den fleråriga budgetramen

08 År 2019 uppgick den totala budgeten för samtliga byråer (utom SRB) till

3,3 miljarder euro. Det motsvarar 2,2 % av EU:s allmänna budget för 2019 (2018:
2,1 %), såsom visas i figur 2.

09 2019 års budget för SRB uppgick till 7,92 miljarder euro (2018: 6,9 miljarder

euro). Den består av bidrag från kreditinstitut och vissa värdepappersföretag till
inrättandet av den gemensamma resolutionsfonden och till finansieringen av SRB:s
administrativa utgifter.

10 Budgetarna för de decentraliserade byråerna och andra organ täcker deras

personalutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter. Genomförandeorganen
genomför program som finansieras från kommissionens budget, och deras egna
budgetar (2019 cirka 267 miljoner euro totalt) täcker endast deras utgifter för personal
och administration. Det belopp (i åtagandebemyndiganden) som genomfördes av de
sex genomförandeorganen för kommissionens räkning under 2019 uppgick till cirka
13,88 miljarder euro (2018: 11,3 miljarder euro).

Figur 2 – Byråernas finansieringskällor 2019

148,50 md euro
EU:s allmänna budget

2,06 md euro
Bidrag från EU
(kommissionen)

0,03 md euro
Inkomster avsatta för
särskilda ändamål

0,84 md euro

Arvoden, avgifter och bidrag från
nationella tillsynsmyndigheter

0,33 md euro
Övriga inkomster

13,88 md euro
Driftsbudget för
genomförandeorgan

7,9 md euro

Total budget för SRB

Källa: Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020, Europeiska unionens
preliminära årsredovisning för 2019 och genomförandeorganens årliga verksamhetsrapporter för 2019,
revisionsrättens sammanställning.
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11 De flesta byråerna, inklusive alla genomförandeorgan, finansieras nästan helt av

EU:s allmänna budget. De övriga finansieras helt eller delvis genom avgifter från
företag och genom direkta bidrag från länder som deltar i deras verksamheter. Figur 3
visar en fördelning av byråernas budgetar per inkomstkälla.

Figur 3 – Byråernas budgetar för 2019 per inkomstkälla

Byråer rangordnade efter
intäkternas totala storlek
(miljoner euro)

Intäkter som
kommissionen avsatt för
delegerade uppgifter

≈ 25

Bidrag från EU:s allmänna
budget

≈ 2 064

Arvoden, avgifter och
bidrag från nationella
tillsynsmyndigheter

≈ 838

Bidrag från kreditinstitut
till den gemensamma
resolutionsfonden och SRB

378,6 EIT
346,5 EMA
310,3
140,9
138,3
138,1
108,7
96,7
95,5
78,2
57,8
52,1
47,4
44,6
40,8
38,8
36,0
27,7
27,0
22,6
21,3
20,5
18,9
16,7
16,3
16,1
15,9
15,1
9,3
7,9
5,7
0,2
75,8
51,5
51,2
48,6
28,9
11,1

Frontex
Easa
Eurojust
eu-Lisa
Echa
Easo
Emsa
Efsa
ECDC
EEA
Esma
EBA
CdT
Europol
GSA
ERA
Eiopa
FRA
Eurofound
ETF
Cedefop
EFCA
ECNN
Acer
Enisa
EU-Osha
Cepol
EIGE
Berecbyrån
ESA
REA
Ercea
Eacea
Easme
Inea
Chafea

Traditionella (främst
bidragsfinansierade)

Genomförandeorgan

≈ 7 886

7 885,7 SRB

Helt
självfinansierade

251,6 EUIPO
17,6 CPVO

Anm.: Övriga diverse inkomster eller budgetreserver har inte tagits med.
Källa: Byråernas preliminära årsredovisningar för 2019, revisionsrättens sammanställning.
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12 I figur 4 nedan presenteras byråernas budgetar för 2019 såsom de offentliggjorts
i Europeiska unionens officiella tidning. De är uppdelade efter typ av kostnader
(Avdelning I – personalkostnader, Avdelning II – administrativa kostnader och
Avdelning III – driftskostnader tillsammans med eventuella andra använda rubriker),
och inte efter aktivitet.

Figur 4 – Byråernas kostnader 2019 såsom de offentliggjorts i EU:s
officiella tidning
Avdelning I
(personalkostnader)

0%

20 %

40 %

Avdelning II
(administrativa kostnader)

60 %

80 %

Avdelning III och övriga
(driftskostnader)

100 %

Inea
Ercea
Easme
REA
ERA
Eacea
EBA
ETF
Eiopa
Echa
FRA
Eurofound
Chafea
GSA
Eurojust
ECNN
Esma
Acer
CdT
Europol
Cedefop
Efsa
ECDC
Berecbyrån
EEA
EFCA
Enisa
Cepol
Easa
EIGE
CPVO
EU-Osha
EMA
EUIPO
Emsa
Easo
ESA
eu-Lisa
Frontex
EIT
SRB
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

TOTAL BUDGET
(miljoner euro)

28,9
51,5
48,6
75,8
27,7
51,2
45,3
19,7
27,1
108,7
22,9
22,0
11,2
36,0
138,3
18,2
47,4
16,1
45,8
38,8
19,3
80,0
59,2
5,7
52,1
16,7
16,9
9,3
196,4
7,9
18,5
15,7
346,8
436,0
95,5
102,9
0,2
138,1
330,1
416,0
29 376,3

100 %

Källa: Byråernas preliminära årsredovisningar för 2019, revisionsrättens sammanställning.
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13 De flesta byråerna genomför inte stora operativa utgiftsprogram utan arbetar

snarare med tekniska eller vetenskapliga uppgifter eller tillsynsuppgifter. Därför täcker
de flesta byråers budgetar i huvudsak kostnader för personal och administration.
Sammantaget utgör byråernas personalkostnader och administrativa kostnader cirka
11 % av EU:s totala kostnader för personal och administration. Se figur 5.

Figur 5 – EU-institutionernas och EU-organens kostnader för personal
och administration* 2019
(miljoner euro)

41 byråer och
andra organ

1 269,8

Europeiska kommissionen

8 163,0

Europaparlamentet

1 072,7

Rådet

361,8
99,9
91,4

330,2

Europeiska unionens
domstol

Europeiska

172,2 132,1 revisionsrätten

Europeiska ekonomiska och Europeiska
sociala kommittén utrikestjänsten
Övriga (Europeiska
regionkommittén, Europeiska
ombudsmannen och
Europeiska
datatillsynsmannen)

*Personalkostnaderna omfattar personal som arbetar både med operativ och administrativ verksamhet.
Pensionsavgifter ingår inte i byråernas siffror (utom för helt eller delvis självfinansierade byråer).
Källa: Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, Europeiska kommissionens
preliminära årsredovisning för budgetåret 2019 och byråernas preliminära årsredovisningar för
budgetåret 2019, revisionsrättens sammanställning.
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14 Bidragen på 2,06 miljarder euro från EU:s allmänna budget finansieras under
olika rubriker i den fleråriga budgetramen, såsom visas i figur 6.

Figur 6 – Finansiering av byråer från EU:s allmänna budget per rubrik i
den fleråriga budgetramen (FBR)
(miljoner euro)
Totalt 2 064,6

1 013,4

56,5

973,4

Rubrik 1a i FBR

Rubrik 2 i FBR

Rubrik 3 i FBR

Acer
Berecbyrån
Cedefop
Easa
EBA
Echa
Eiopa
EIT
Emsa
Enisa
ERA
Esma
EU-Osha
Eurofound
GSA
Eacea
Easme
Ercea
Inea
REA

EEA
EFCA

Cepol
Easo
ECDC
Efsa
EIGE
EMA
ECNN
eu-Lisa
Eurojust
Europol
FRA
Frontex
Chafea

Konkurrenskraft
för tillväxt och sysselsättning

Hållbar tillväxt:
naturresurser

Säkerhet och
medborgarskap

20,5

0,2

Rubrik 4 i FBR Rubrik 5 i FBR
Europa i världen Administration

ETF

ESA

SRB, CdT, EUIPO och CPVO ingår
inte i förteckningen.

Källa: Byråernas preliminära årsredovisningar för 2019, revisionsrättens sammanställning.
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15 Figur 7 visar antalet anställda vid de olika byråerna i slutet av 2019. Sammantaget

hade byråerna cirka 11 900 anställda 4 (2018: cirka 11 400), vilket utgör cirka 15 % av
det totala antalet anställda 5 inom EU:s institutioner och byråer.

4

Siffrorna för ”personal” omfattar det faktiska antalet tjänster som var tillsatta av fast
anställda tjänstemän, tillfälligt anställda, kontraktsanställda och utstationerade nationella
experter den 31 december 2019.

5

Siffrorna baseras på heltidsekvivalenter för fast anställda tjänstemän, tillfälligt anställda,
kontraktsanställda och utstationerade nationella experter.
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Figur 7 – Antalet anställda vid varje byrå i slutet av 2019
Genomförandeorgan

Decentraliserade byråer

0
EUIPO
Europol
EMA
Easa
REA
Frontex
Echa
Ercea
Easme
Efsa
Eacea
SRB
Inea
Easo
ECDC
Emsa
Eurojust
Esma
eu-Lisa
EEA
CdT
EBA
GSA
ERA
Eiopa
ETF
FRA
Cedefop
ECNN
Eurofound
Acer
EFCA
Chafea
Enisa
EIT
EU-Osha
CPVO
EIGE
Cepol
Berecbyrån
ESA
ELA
Eppo

200

400

600

800

2019 utgjorde
byråernas anställda
15 % av det totala
antalet anställda
(heltidsekvivalenter)
vid EU:s institutioner

Källa: Byråerna, revisionsrättens sammanställning.

Andra organ

1 000

1 200
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Alla byråer har liknande arrangemang för budget och
beviljande av ansvarsfrihet, utom EUIPO, CPVO och SRB

16 För de flesta decentraliserade byråer och andra organ och för alla kommissionens

genomförandeorgan har Europaparlamentet och rådet ansvaret för det årliga
budgetförfarandet och det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. En
tidslinje över förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet finns i figur 8.

Figur 8 – Förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för de flesta
byråerna
Senast 1 juni n+1

Senast 15 november n+1

revisionsrätten antar
preliminära
iakttagelser

revisionsrätten överlämnar sin
årsrapport om EU-byråerna och
revisionsförklaringen till
Europaparlamentet och rådet

Senast 1 mars n+1

Senast 1 juli n+1

byråerna överlämnar
sina preliminära
räkenskaper till
revisionsrätten

byråerna antar sina
slutliga räkenskaper

Senast mitten av
februari n+2
rådet antar sina
rekommendationer om
beviljande av ansvarsfrihet
och överlämnar dem till
Europaparlamentet

Mellan december n+1
och slutet av januari n+2

Senast slutet av
mars n+2

utfrågningar av direktörerna
för EU-byråerna inför
Europaparlamentets
budgetkontrollutskott och
rådets budgetkommitté

Europaparlamentets
rapporter antas i
plenarsammanträdet –
Europaparlamentet
beslutar att bevilja
ansvarsfrihet eller skjuta
upp beslutet

Källa: Revisionsrätten.

17 När det gäller de två helt självfinansierade decentraliserade byråerna (CPVO och

EUIPO) är det emellertid deras förvaltningsråd respektive budgetkommitté som
ansvarar för budgetförfarandet och förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet och inte
Europaparlamentet och rådet. För SRB är det på liknande sätt dess styrelse som
ansvarar för det årliga budgetförfarandet och förfarandet för beviljande av
ansvarsfrihet.

16

EU-byråernas nätverk underlättar samarbetet mellan byråer
och kommunikationen med intressenter

18 EU-byråernas nätverk (EUAN) underlättar samarbetet mellan byråer och

kommunikationen med intressenter. EUAN inrättades av byråerna som en
samarbetsplattform för att synliggöra dem bättre och för att hitta och främja möjliga
effektivitetsvinster och tillföra mervärde. EUAN arbetar utifrån överenskomna
prioriteringar i en femårig strategisk agenda (2015–2020) och årliga arbetsprogram där
åtgärder och mål specificeras. EUAN har också en viktig roll för att kommunikationen
ska fungera effektivt mellan byråerna och deras intressenter, vilka främst är EU:s
institutioner. Ordförandeskapet för EU-byråernas nätverk roterar mellan de olika
byråerna på årsbasis.

17

Vår revision
Vårt mandat omfattar årliga revisioner, särskilda revisioner och
yttranden

19 I enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUF-fördraget) har vi granskat 6

1.

samtliga byråers räkenskaper, som består av årsredovisningen 7 och rapporterna
om budgetgenomförandet 8 för det budgetår som slutade den 31 december 2019,

2.

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för
räkenskaperna.

20 Utifrån resultaten av vår revision avger vi för var och en av byråerna en

revisionsförklaring till Europaparlamentet och rådet, eller till de andra
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheterna (se punkt 16), om räkenskapernas
tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Vi
kompletterar revisionsförklaringarna med viktiga granskningsiakttagelser, där så är
lämpligt.

21 Revisionsrätten utför även revisioner, offentliggör särskilda rapporter och avger
yttranden om specifika frågor. Några av dem berör EU:s byråer. Se förteckningen i
figur 12.

6

ELA och Eppo granskades inte 2019, eftersom de ännu inte var ekonomiskt
självbestämmande.

7

Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen,
sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

8

Rapporterna om budgetgenomförandet är rapporter som sammanställer alla
budgettransaktioner och förklarande noter.
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Våra revisioner är utformade för att behandla centrala risker

22 Den årliga revisionen av EU-byråernas räkenskaper och underliggande intäkter
och betalningar är utformad för att behandla identifierade centrala risker, vilka
beskrivs kortfattat nedan.

Risken när det gäller tillförlitligheten i byråernas räkenskaper är
generellt sett låg

23 Sammantaget, för samtliga byråer, anser vi att risken är låg när det gäller

räkenskapernas tillförlitlighet. Byråernas räkenskaper upprättas med tillämpning av de
redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på
internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn. Vi har
tidigare identifierat endast ett fåtal väsentliga fel i byråernas räkenskaper. Men det
ökande antalet delegeringsöverenskommelser där kommissionen ger byråer ytterligare
uppgifter och inkomster innebär en utmaning i fråga om konsekvensen och
öppenheten i byråernas redovisning och budgetering.

Risken när det gäller lagligheten och korrektheten i intäkterna är i
allmänhet låg, med vissa undantag

24 För de flesta byråerna är risken låg när det gäller lagligheten och korrektheten i

de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna. De flesta byråerna finansieras helt
från EU:s allmänna budget, och byråerna och budgetmyndigheterna kommer överens
om budgetar och inkomster vid årliga budgetförfaranden. Andra byråer är helt eller
delvis självfinansierande 9. För dem finns specifika förordningar som styr debiteringen
och uppbörden av serviceavgifter och annat som bidrar till inkomsterna. Risknivån när
det gäller korrektheten i dessa byråers intäkter är medelhög.

Risken när det gäller lagligheten och korrektheten i betalningar är
sammantaget medelhög, men den varierar
Avdelning I (Personalkostnader)

25 Risken är i allmänhet låg när det gäller lagligheten och korrektheten i byråernas

personalkostnader. Lönerna administreras i huvudsak av kommissionens byrå för
löneadministration och individuella ersättningar (PMO) som revisionsrätten granskar
9

CdT, CPVO, Easa, EBA, Echa, Eiopa, EMA, Esma, EUIPO och SRB.
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regelbundet. Vi har inte konstaterat några väsentliga fel på området
personalkostnader under senare år. Men i fall där byråer har behövt rekrytera ett stort
antal ytterligare anställda på kort tid har vi noterat en högre risk när det gäller
lagligheten och korrektheten i rekryteringsförfarandena.
Avdelning II (Administrativa kostnader)

26 Vi anser att risken är medelhög när det gäller lagligheten och korrektheten i

byråernas administrativa kostnader. Byråer behöver ofta genomföra
upphandlingsförfaranden för olika typer av tjänster, som i allt större utsträckning är itrelaterade. Upphandlingarna bygger ofta på komplexa upphandlingsregler och
förfaranden, och byråerna når inte alltid tillfredsställande resultat i fråga om insyn och
valuta för pengarna. Historiskt sett har allvarliga upphandlingsfel alltid varit ett av de
främsta skälen till att revisionsrätten varit tvungen att göra revisionsuttalanden med
reservation och iakttagelser. Men med det sagt utgörs den klart största delen av
byråernas administrativa kostnader av kontorshyra, en relativt stabil kostnadspost som
vanligtvis bara behöver upphandlas när byråer flyttar till nya lokaler. Eftersom detta
utgör en så stor andel av de administrativa kostnaderna är den övergripande risken
medelhög för hela kostnadskategorin.
Avdelning III (Driftskostnader)

27 Risken när det gäller lagligheten och korrektheten i driftskostnaderna varierar

mellan olika byråer, från låg till hög. Det beror på vilken särskild typ av driftskostnader
de enskilda byråerna har. Generellt sett ligger riskerna på ungefär samma nivå som för
upphandling under avdelning II. Men beloppen är oftast mycket högre under
avdelning III. När det gäller bidrag som betalas från budgetavdelning III har tidigare
revisioner visat att även om byråernas kontroller har förbättrats generellt så är de inte
alltid helt ändamålsenliga.

Den övergripande risken när det gäller sund ekonomisk förvaltning är
medelhög

28 Vi anser att risken när det gäller sund ekonomisk förvaltning är medelhög. De

flesta problem som vi noterade rörde förfaranden för offentlig upphandling som inte
garanterade att man fick bästa möjliga valuta för pengarna.

29 Behovet att ha separata administrativa strukturer och förfaranden för alla byråer
innebär en inneboende risk avseende den administrativa effektiviteten.
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Andra risker

30 I likhet med våra iakttagelser tidigare år, och mot bakgrund av EU:s politiska

utveckling på vissa områden, anser vi att risknivån är högre för de byråer vars
verksamhet är beroende av medlemsstaternas samarbete, till exempel Frontex, Easo
och Echa. Frontex har som uppdrag att säkerställa europeisk integrerad förvaltning av
de yttre gränserna, ett ansvar som byrån delar med nationella myndigheter i syfte att
uppnå en effektiv förvaltning av gränspassagerna vid de yttre gränserna. Easo är
beroende av både medlemsstaternas samarbete och utstationering av nationella
experter för att utföra sina insatser. När det gäller Echa är samarbetet med
medlemsstaterna viktigt eftersom deras nationella tillsynsmyndigheter ansvarar för att
kontrollera de uppgifter om företags storlek som byrån använder för att beräkna sina
avgifter.

Vi rapporterar misstänkta oegentligheter till Europeiska
unionens byrå för bedrägeribekämpning (Olaf)

31 Våra revisioner syftar inte specifikt till att leta efter oegentligheter, men vi

upptäcker ibland fall där vi misstänker att oriktig eller bedräglig verksamhet kan ha ägt
rum. När det händer informerar vi Olaf. Olaf följer sedan upp dessa fall, beslutar om en
utredning ska inledas och samarbetar vid behov med myndigheter i medlemsstaterna.
Under 2019 fann vi tre sådana fall.

Digitalisering av revisionsrättens granskningsarbete

32 Revisionsrätten har insett behovet av att i större utsträckning utnyttja digitala

resurser i sitt granskningsarbete. Digital teknik förändrar världen snabbare än
någonsin. Genom digitalisering kan granskningar som baseras på statistiska urval
ersättas med granskningar av hela populationer. Artificiell intelligens, maskininlärning
och stordataanalys erbjuder stora möjligheter att öka precisionen och omfattningen av
finansiella revisioner och regelefterlevnadsrevisioner. Automatisering av processer är
en annan ny utveckling som kan leda till att människor inte längre behöver utföra
repetitiva uppgifter. Egenskaperna hos miljontals poster kan kontrolleras på några
minuter, och på så sätt kan avvikelser omedelbart flaggas så att revisorerna kan
fokusera på potentiella fel. Digitalisering av revisionsarbetet kan också förbättra
rapporteringen och de interna kvalitetskontrollprocesserna, genom att rapporter och
visualiseringar kan skapas automatiskt.
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33 Digitaliseringen av revisionsrättens granskningsarbete handlar om att utnyttja

teknikens möjligheter för att få fram bättre och mer information till processen för
ansvarsutkrävande. Med sådan teknik kan revisorerna använda tillgängliga uppgifter
på ett bättre sätt, utföra mer analysarbete och ge de europeiska skattebetalarna högre
säkerhet genom en snabbare och mer fullständig identifiering av risker.
Digitaliseringen kommer sannolikt att leda till effektivitetsvinster i det långa loppet.

Fallstudie – revisionsrättens första pilotprojekt om EU:s byråer

34 Revisionsrätten identifierade den årliga revisionen av EU:s byråer som en

möjlighet att testa potentialen för automatiserade granskningsåtgärder. Vi valde ut
genomförandeorganen för detta projekt eftersom de har liknande administrativa
förfaranden och it-system.

35 Detta pilotprojekt, som bara är ett första

steg i en genomgripande process för att
förändra och automatisera revisionsrättens
granskningsåtgärder, inleddes i början av
2019. Vi förväntar oss att kompletteringen av
revisorernas professionella omdöme med
digitala arbetsmetoder och it-verktyg kommer
att ge betydande fördelar i framtiden.

© Shutterstock/Maxuser

36 Först analyserade vi våra befintliga granskningsåtgärder och identifierade de

uppgiftskällor som användes, för att försöka identifiera potentialen för automatisering.
Vi undersökte också möjliga förändringar av våra befintliga granskningsåtgärder. Vi var
särskilt intresserade av sätt att omvandla pappersbaserad information till elektroniskt
format för att kunna övergå från manuella till automatiserade processer. Vårt mål var
att utföra specifika kontroller på en hel population av transaktioner och ta fram en
avvikelserapport som revisorerna skulle följa upp.

22

37 Baserat på vår analys identifierade vi två särskilt lovande tekniker som skulle

kunna stödja automatiseringen av vårt granskningsarbete: dataanalys och robotstyrd
processautomation.
o

Dataanalys är ingen ny teknik, men utvecklingen av större lagringskapaciteter har
gjort den mer kraftfull. Revisionsrätten har redan tillgång till flera uppgiftskällor
som används av byråerna. I pilotprojektet använde vi dataanalysteknik för att
extrahera, omvandla och analysera uppgifter i syfte att identifiera och bättre
bedöma risker och därigenom planera och utföra våra granskningsåtgärder mer
effektivt.

o

Mjukvara för robotstyrd processautomation kan användas till att automatisera
repeterbara, regelbaserade uppgifter. I det här pilotprojektet programmerades
mjukvaran att utföra samma sekvens av åtgärder som en mänsklig användare
skulle ha gjort. Framför allt hjälpte den revisorerna att ladda ner dokumentation
och andra uppgifter från byråernas it-system och förberedde akterna över
granskade transaktioner. Mjukvaran interagerar med dessa it-system via
användargränssnittet. Den arbetar dock mycket snabbare än en människa och kan
utföra uppgifterna när som helst, till exempel under natten eller på helgen.

38 I nära samarbete med GD Budget och genomförandeorganen fick teamet fram

uppgifter från olika system som användes av genomförandeorganen. Uppgifterna
utgjordes bland annat av datum och belopp för åtaganden, betalningar, kontrakt och
fakturor, som hämtades från budgetsystemet. Från lönesystemet laddade teamet ner
uppgifter om löner, tillägg och ersättningar. Vi förde in alla dessa uppgifter i en särskild
databas som vi sedan använde för att utföra automatiserade granskningstester och
analytisk granskning med användning av dataanalys.

39 Ett automatiserat test kan till exempel användas för att kontrollera om beloppet

för ett budgetåtagande stämmer överens med värdet på det underliggande kontraktet,
eller om fakturor har betalats i tid och inom lagstadgade tidsfrister. Revisorerna kunde
utföra dessa automatiserade kontroller på omkring 8 000 betalningar och 1 400
åtaganden inom de sex genomförandeorganen på bråkdelen av en sekund. Resultatet
blev en lista över transaktioner som behövde granskas närmare av revisorerna.
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Ruta 1: Resultat av pilotprojektets automatiserade tester
Testernas inriktning och omfattning
I pilotprojektet ingick automatiserade tester som stöd för vissa
granskningsåtgärder som rörde betalningar, åtaganden, fakturor, kontrakt och
arbetsflöden och som omfattade de sex genomförandeorganens hela
populationer. Testningen utfördes parallellt med normala granskningsåtgärder
som utfördes manuellt.
Preliminära resultat
De preliminära resultaten av den automatiserade testningen visar att en majoritet
av populationerna eller 99,98 % inte var påverkade av problem.
Testerna flaggade ett begränsat antal transaktioner (dvs. avvikelser) som
revisorerna behövde granska mer ingående.
o

I ett test där man kontrollerade 1 400 budgetåtaganden för att se om
beloppen stämde överens med beloppen i motsvarande rättsliga åtaganden
flaggade systemet 51 transaktioner.

o

I ett test där man kontrollerade 7 872 betalningsansökningar för att se om
beloppen stämde överens med beloppen i motsvarande fakturor flaggade
systemet 113 transaktioner.

o

I ett test där man kontrollerade 7 869 betalningsansökningar för att se om
betalningarna hade gjorts inom de lagstadgade tidsfristerna flaggade
systemet 410 transaktioner.

Vid analysen av de flaggade transaktionerna kunde granskningsteamet identifiera
och dokumentera
o

transaktioner som innehöll fel – till exempel fann vi ett fall där två
budgetåtaganden hade gjorts i stället för endast ett såsom krävs enligt
budgetförordningen (0,02 % av de testade transaktionerna),

o

förekomster av felkodade uppgifter som gjorde att transaktioner flaggades i
de automatiserade testerna trots att de inte innehöll fel (0,21 % av de
testade transaktionerna),

o

transaktioner som inte innehöll fel men som hade flaggats i de
automatiserade testerna, vilket tyder på att algoritmen behöver finslipas
(0,46 % av de testade transaktionerna),

o

värdefull feedback om vissa typer av transaktioner som kommer att vara till
hjälp för att finslipa de automatiserade testerna.
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40 Med den här typen av automatiserade tester kan en hel population testas på

mycket kort tid, men resultaten är i stor utsträckning beroende av kvaliteten på de
underliggande uppgifterna. Genom projektet upptäcktes ett antal problem med
kvaliteten på uppgifter som byråerna hade lagt in manuellt (i huvudsak
kontraktsuppgifter). Detta behöver åtgärdas innan byråernas it-system kan anses vara
tillförlitliga.

41 Revisorerna använde också automatiserad analytisk granskning för att identifiera

ovanliga mönster eller avvikande transaktioner i byråernas lönekostnader. Systemet
skapar automatiskt grafiska rapporter där revisorerna kan se sådana mönster och
avgöra om det krävs en närmare granskning av underliggande uppgifter. Figur 9 visar
ett exempel på en sådan rapport. Revisorerna använde dessa rapporter för att
identifiera avvikande lönevärden och sortera ut dem för närmare kontroll.

Figur 9 – Spridning av utbetalad lön för en viss lönegrad runt
genomsnittslönen

Källa: Revisionsrätten.
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Våra iakttagelser
42 Sammantaget bekräftar vår revision av byråernas

årsredovisningar för det budgetår som slutade den 31
december 2019 och de intäkter och betalningar som ligger
till grund för räkenskaperna de positiva resultat som
rapporterats de föregående åren.

Källa: Revisionsrätten –
Revisorer granskar på
plats i början av covid-19pandemin.

Figur 10 – Årliga revisionsuttalanden om byråernas räkenskaper, intäkter
och betalningar 2017–2019
41 byråer

Betalningar
Intäkter
Räkenskaper

Uttalanden

utan reservation
med reservation
med avvikande mening

Källa: Revisionsrätten.

Uttalanden utan reservation om tillförlitligheten i samtliga
byråers räkenskaper

43 Vi har gjort uttalanden utan reservation om 41 byråers räkenskaper. Vi anser att

räkenskaperna i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av byråernas
finansiella ställning per den 31 december 2019, liksom av de finansiella resultaten och
kassaflödena för det budgetår som slutade detta datum, i enlighet med
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bestämmelserna i tillämpliga budgetförordningar och de redovisningsregler som
antagits av kommissionens räkenskapsförare 10.

”Upplysningar av särskild betydelse” är viktiga för förståelsen av
räkenskaperna (EBA, EMA och SRB)

44 ”Upplysningar av särskild betydelse” riktar läsarens uppmärksamhet mot viktiga

förhållanden som är grundläggande för förståelsen av räkenskaperna. För budgetåret
2019 har vi lämnat ”upplysningar av särskild betydelse” i våra rapporter om tre byråer:
EBA, EMA och SRB.

45 För EBA, som tidigare låg i London och flyttades till Paris, uppmärksammade vi
not II.3 i myndighetens slutliga årsredovisning som innehåller information om ett
förhållande som gäller medel till ett värde av 10,1 miljoner euro med koppling till
hyresavtalet för EBA:s Londonkontor.

46 För EMA, som tidigare låg i London och flyttades till Amsterdam,

uppmärksammade vi ett problem med hyresavtalet för myndighetens tidigare lokaler i
London. Avtalet löper fram till 2039 och kan inte sägas upp tidigare. I juli 2019 kom
EMA överens med hyresvärden och lyckades hyra ut sina tidigare lokaler i andra hand
från och med juli 2019 enligt samma villkor som i huvudavtalet.
Andrahandsuthyrningen löper fram till dess att myndighetens hyresavtal löper ut.
Eftersom EMA fortsatt är kontraktspart i hyresavtalet kan myndigheten hållas ansvarig
för betalningen av hela det utestående belopp som återstår enligt avtalet om
andrahandshyresgästen inte fullgör sina skyldigheter.

47 När det gäller SRB:s räkenskaper påpekar vi att administrativa överklaganden

eller rättsliga förfaranden rörande bidrag mellan några kreditinstitut och nationella
resolutionsmyndigheter eller SRB, liksom andra fall där talan väckts mot SRB vid
Europeiska unionens tribunal och domstol, inte omfattades av revisionen. Deras
eventuella inverkan på SRB:s årsredovisning för det budgetår som slutade den 31
december 2019 (i synnerhet när det gäller ansvarsförbindelser, avsättningar och
skulder) är föremål för en separat särskild årlig revision av revisionsrätten, såsom
föreskrivs i artikel 92.4 i SRM-förordningen.
Vidare riktar vi uppmärksamhet mot noter i SRB:s slutliga årsredovisning som beskriver
den aktuella covid-19-krisens eventuella inverkan på investeringsportföljen.

10

De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.
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”Övriga upplysningar” om en särskilt viktig fråga (Chafea, CdT och Eacea)

48 Kommissionens meddelande C(2020)2880/1 av den 29 april 2020 om delegering
av genomförandeuppgifter till genomförandeorgan för programperioden 2021–2027
innehåller planer på att överföra Chafeas uppgifter till byråer i Bryssel. Men eftersom
verksamheten kommer att överföras till andra konsoliderade EU-enheter påverkar
detta inte värdet på tillgångar och skulder i årsredovisningen för 2019. Det går i
nuläget inte att uppskatta ansvarsförbindelserna till följd av denna överföring på ett
tillförlitligt sätt.

49 För CdT och Eacea påpekar vi att det saknas redogörelser för effekterna av covid-

19-krisen. Vederbörliga upplysningar skulle ha lämnats i den slutliga årsredovisningen
om de effekter av covid-19-åtgärder på CdT:s och Eaceas pågående och planerade
verksamheter som rimligen var kända vid tidpunkten för överlämnandet av den slutliga
årsredovisningen.

Uttalanden utan reservation om lagligheten och korrektheten i
de intäkter som ligger till grund för samtliga byråers
räkenskaper

50 För samtliga byråer gjorde vi uttalanden utan reservation om lagligheten och

korrektheten i de intäkter som ligger till grund för årsredovisningarna för det budgetår
som slutade den 31 december 2019. Vi anser att intäkterna i alla väsentliga avseenden
var lagliga och korrekta.

”Upplysningar av särskild betydelse” underlättar förståelsen av
intäkterna (Echa och SRB)

51 När det gäller Echa understryker vi återigen att myndigheten är delvis

självfinansierad och tar ut en avgift från varje företag som ansöker om registrering av
kemikalier i enlighet med Reach-förordningen 11. Myndigheten beräknar och fakturerar
avgifterna baserat på självdeklarationer som lämnas av företagen. Vid Echas
efterhandskontroller framkom att avsevärda avgiftskorrigeringar behövde göras, men
korrigeringarnas totala belopp var inte känt i slutet av 2019.

11

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

28

52 Även här lämnade vi ”upplysningar av särskild betydelse” i vår rapport om SRB

med anledning av det förhållande som beskrivs i punkt 47 ovan.

”Övriga upplysningar” om en särskilt viktig fråga för Esma och SRB

53 När det gäller Esma baseras de avgifter som tas ut av kreditvärderingsinstitut på

varje enskild rättslig enhets intäkter, och inte på intäkterna för en grupp eller en grupp
av närstående enheter. Detta skapar en halvt legitim möjlighet att minska eller undvika
avgifter genom att föra över intäkter från kreditvärderingsinstitut som omfattas av
EU:s jurisdiktion till deras närstående enheter utanför EU. Den troliga finansiella
effekten av detta kryphål i bestämmelserna är inte känd. Myndigheten föreslog till
kommissionen att nödvändiga ändringar skulle göras.
Vidare, när det gäller Esma, beräknas de avgifter som tas ut av transaktionsregister
baserat på varje enskilt transaktionsregisters tillämpliga omsättning. Trots att
avgiftsförordningen inte innehåller bestämmelser om en omfattande och enhetlig
kontrollram som säkerställer att informationen är tillförlitlig, kunde alla
transaktionsregister visa upp uttalanden från oberoende revisorer om att deras
årsredovisningar för 2018 (som används för avgiftsberäkningen) gav en sann och
rättvisande bild. Men den information de lämnade om antalet transaktioner som
rapporterats till transaktionsregistret under 2018 och antalet registrerade utestående
transaktioner den 31 december 2018 omfattades endast av begränsad granskning av
oberoende revisorer. Myndigheten informerade kommissionen och föreslog en
översyn av förordningen.

54 Utan att det påverkade vårt formella revisionsuttalande underströk vi att

bidragen till den gemensamma resolutionsfonden beräknas utifrån information som
lämnas av kreditinstitut (och vissa värdepappersföretag) till SRB. Vår granskning av
SRB:s intäkter baserades på denna information, men vi kontrollerade inte dess
tillförlitlighet. Eftersom SRM-förordningen inte innehåller bestämmelser om en
omfattande och enhetlig kontrollram som säkerställer att informationen är tillförlitlig,
kontrolleras inte informationen från kreditinstituten. SRB gör dock
konsekvenskontroller och analytiska kontroller av informationen. Vidare kan SRB inte
lämna uppgifter om de riskbedömda bidragsberäkningarna för varje kreditinstitut
eftersom de hänger samman med varandra och innehåller konfidentiell information
om andra kreditinstitut. Detta påverkar insynen i beräkningarna.
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Uttalanden utan reservation om lagligheten och korrektheten i
de betalningar som ligger till grund för byråernas räkenskaper,
med undantag för Acer och Easo

55 För 39 byråer gjorde vi uttalanden utan reservation om lagligheten och

korrektheten i de betalningar som ligger till grund för årsredovisningarna för det
budgetår som slutade den 31 december 2019. Vi anser att dessa byråers betalningar i
alla väsentliga avseenden var lagliga och korrekta (se figur 10).

56 För Acer gjorde vi ett uttalande med reservation med anledning av två oriktiga

upphandlingsförfaranden. I båda fallen hade byrån inte genomfört lämpliga
konkurrensutsatta upphandlingsförfaranden vilket innebär att alla tillhörande
betalningar är oriktiga. De oriktiga betalningar som därmed har gjorts inom ramen för
de kontrakt som blev resultatet av de felaktigt genomförda upphandlingsförfarandena
utgör 6,3 % av alla betalningar som gjorts av Acer under 2019.

57 För Easo gjorde vi ett uttalande med reservation på grund av våra rapporterade

iakttagelser sedan budgetåret 2016. Vid den årliga revisionen för 2019 fann vi också att
ett antal betalningar i samband med ett urvalsförfarande för expertrådgivare var
oriktiga, på grund av en systematisk avsaknad av information som skulle kunna utgöra
en korrekt verifieringskedja. Sammantaget drar vi slutsatsen att de belopp som berörs
av denna otillfredsställande situation utgör 14,6 % av värdet på alla betalningar som
Easo gjorde under 2019.

Upplysningar av särskild betydelse om en viktig fråga för Frontex

58 Även om vi inte modifierar vårt revisionsuttalande om kostnadernas laglighet och

korrekthet, påpekar vi att Frontex, under 2019, förvaltade bidragsavtal med
samarbetsländer om operativ verksamhet till ett värde av 183 miljoner euro
(171 miljoner euro 2018), vilket motsvarar 55 % av byråns budget. Vissa
utrustningsrelaterade kostnader som ingår i detta belopp (35 % av de totala
kostnaderna för operativ verksamhet, eller 64 miljoner euro) tycks vara benägna att
innehålla fel. Försök att förenkla den ekonomiska förvaltningen av kostnader som
avser användning av teknisk utrustning har hittills inte varit framgångsrika. Vi vill också
framhålla att Frontex har genomfört ett antal rekommendationer från våra tidigare
rapporter. Framför allt har byrån vidtagit åtgärder för att förbättra
förhandskontrollerna, och från 2019 återinfört efterhandskontroller av ersättningar, i
enlighet med rekommendationerna från tidigare år.
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”Övriga upplysningar” om en särskilt viktig fråga för EIGE

59 För EIGE noterar vi att ett pågående ärende vid Europeiska unionens domstol12

påverkar vissa aspekter av vårt revisionsuttalande. Målet rör flera frågor från Litauens
högsta domstol kring hur EU:s byråer och organ ska tillämpa Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/104/EG 13 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.
Framför allt har Litauens domstol ställt frågan om direktivet gäller för EU:s byråer och
organ i deras egenskap av offentliga organ som ägnar sig åt ekonomisk verksamhet.
Den har också frågat om EU:s byråer och organ fullt ut måste tillämpa bestämmelserna
i artikel 5.1 i direktivet vad avser rätten för arbetstagare som hyrs ut av
bemanningsföretag till grundläggande arbets- och anställningsvillkor, i synnerhet när
det gäller lön. Eftersom EU-domstolens domslut om dessa frågor kan påverka
revisionsrättens ståndpunkt när det gäller institutets användning av tillfälliga
arbetstagare, gör revisionsrätten inga iakttagelser, eller uppföljningar av tidigare års
iakttagelser, till dess att domstolen har meddelat ett slutligt avgörande i målet.

Våra iakttagelser om områden som kan förbättras inom
29 byråer

60 Utöver uttalandena och tillhörande ”upplysningar av särskild betydelse” och

”övriga upplysningar” har vi också gjort 82 iakttagelser om 29 byråer som rör områden
där förbättringar behövs. De flesta iakttagelserna rör brister i offentliga
upphandlingsförfaranden, vilket också varit fallet tidigare år.

12

Mål C-948/19 (Manpower Lit).

13

EUT L 327, 5.12.2008, s. 9.
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Förvaltningen av offentlig upphandling är fortfarande det område där
det oftast förekommer fel

61 Syftet med reglerna för offentlig upphandling är att säkerställa rättvis konkurrens

mellan anbudsgivare och att köpa in varor och tjänster till bästa pris med respekt för
principerna om öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering. Vår
revision omfattade ramavtal och specifika och direkta kontrakt som ingåtts av alla
byråer. Vid nio byråer (Berecbyrån, Cedefop, Easa, Efsa, EMA, Enisa, ERA, Eurofound
och Europol) fann vi avtal eller kontrakt som uppvisade olika brister i den offentliga
upphandlingen, främst gällande sund ekonomisk förvaltning och korrekthet. För Cepol
fann vi också brister i det internkontrollsystem som användes i
upphandlingsförfarandet, och för EEA identifierade vi brister i övervakningen av ett
kontrakt när det hade börjat tillämpas. Byråerna uppmanas att ytterligare förbättra
sina förfaranden för offentlig upphandling för att se till att upphandlingarna fullt ut
följer gällande regler.

Intressekonflikter och rekryteringsförfaranden behöver hanteras bättre

62 Vid vår årliga revision av byråerna för 2019 noterade vi att fler brister hade

identifierats i rekryteringsförfaranden. Vi granskade rekryteringsförfaranden vid 19
byråer. För fem av dessa (Acer, Easme, Emsa, EUIPO och eu-Lisa) fann vi brister.
o

Vi fann flera fall där de interna kontroller som ska hantera potentiella
intressekonflikter inte hade tillämpats korrekt (Easme, Emsa och EUIPO). Vi
konstaterade att medlemmar i olika urvalskommittéer systematiskt hade
underlåtit att rapportera och dokumentera potentiella intressekonflikter som
rörde sökande i ett rekryteringsförfarande. Om intressekonflikter i ett
rekryteringsförfarande inte redovisas, eller om de inte hanteras korrekt, kan
slutresultatet bli att byråer exponeras för risker för tvistemål och anseenderisker.
Det kan också leda till slöseri med resurser på grund av att
rekryteringsförfaranden annulleras eller försenas.

o

Vi identifierade även ett antal brister när det gäller tillämpningen av principen om
likabehandling och/eller öppenhet (Acer, Emsa, EUIPO och eu-Lisa), avsaknad av
verifieringskedja (Emsa och EUIPO) och ett fall där ändamålsenliga interna
kontroller inte hade tillämpats (Acer). Dessa problem kan också leda till skadat
anseende och ekonomisk skada för de berörda byråerna.

63 Situationer med faktiska eller potentiella intressekonflikter kan också uppstå när

EU-anställda lämnar sina tjänster och får anställning i den privata sektorn. Konfidentiell
information kan avslöjas, eller också kan före detta anställda utnyttja sina personliga
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kontakter och vänskapsband med tidigare kollegor 14. Bara intrycket av att en sådan
situation existerar kan skada EU:s anseende. Enligt uppgifter från EBA avgick EBA:s
verkställande direktör 2019 för att tillträda en tjänst som verkställande direktör för
Association for Financial Markets in Europe som företräder finansbranschen i Europa.
Tillsynsstyrelsen gav sitt godkännande till den tidigare verkställande direktören att ta
sig an den nya rollen, enligt vissa villkor. Europeiska ombudsmannen inledde en
undersökning av ärendet i januari 2020. Den 7 maj 2020 kom Europeiska
ombudsmannen fram till att EBA:s beslut att inte förbjuda den verkställande
direktören från att bli verkställande direktör för en lobbyorganisation inom
finanssektorn var att betrakta som ett administrativt missförhållande 15. Enligt
Europeiska ombudsmannen hade ett förbud mot bytet av tjänst varit en nödvändig och
proportionell åtgärd i detta särskilda fall. 16 Ombudsmannen ansåg även att det faktum
att EBA inte omedelbart ströp den verkställande direktörens tillgång till konfidentiella
uppgifter var att betrakta som ett administrativt missförhållande. Ombudsmannen
rekommenderade att EBA bör förbättra sin hantering av liknande situationer i
framtiden 17.
Europeiska ombudsmannen utfärdade en rekommendation där den krävde ett utförligt
svar från EBA senast den 31 augusti 2020. EBA skickade sitt svar den 28 augusti 2020 18.
I svaret uppgav EBA att den hade antagit en ny policy för att ta itu med
ombudsmannens detaljerade rekommendationer.

Identifierade brister i budgetförvaltningen

64 Enligt budgetförordningen får budgetanslag som beviljats för ett visst år föras

över till nästa år på vissa villkor 19. Det finns inget tak för sådana överföringar i
budgetförordningen och insatsernas fleråriga karaktär kan i viss mån förklara dem,
men överdrivet stora överföringar kan tyda på förseningar i genomförandet av
arbetsprogram eller upphandlingsplaner. Alternativt kan de tyda på ett strukturellt
problem, brister i budgetplaneringen och eventuellt en överträdelse av principen om
14

Se Decision of the European Ombudsman in her strategic inquiry OI/3/2017/NF on how the
European Commission manages ”revolving doors’ situations of its staff members, av den 28
februari 2019.

15

Se punkt 33 eller s. 11 i ombudsmannens rekommendation i ärende 2168/2019/KR.

16

Se punkt 33 eller s. 11 i ombudsmannens rekommendation i ärende 2168/2019/KR.

17

Se s. 11 i ombudsmannens rekommendation i ärende 2168/2019/KR.

18

https://www.ombudsman.europa.eu/sv/correspondence/sv/131987

19

Villkoren för överföringar förklaras i artiklarna 12 och 13 i budgetförordningen.
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budgetens ettårighet. För fem byråer (Acer, Chafea, Easme, EU-Osha och FRA)
rapporterar vi om några sådana brister.

Byråerna följer upp tidigare års granskningsiakttagelser

65 Vi lämnar information om de uppföljande åtgärder som byråerna har vidtagit som

svar på iakttagelser från tidigare år. Av figur 11 framgår att korrigerande åtgärder i de
flesta fall hade avslutats eller pågick 2019 för de 207 iakttagelser som inte hade
åtgärdats i slutet av 2018. Av de 87 iakttagelser som inte hade åtgärdats eller där
åtgärder pågick, låg de nödvändiga korrigerande åtgärderna för 16 iakttagelser inte
(helt) inom byråns (egen) kontroll.

Figur 11 – Byråernas ansträngningar för att följa upp tidigare års
iakttagelser

Har inte genomförts
Pågår

Totalt antal
iakttagelser:

207

Har genomförts
Ej tillämpligt
Källa: Revisionsrätten.
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Andra publikationer inriktade på
byråer som revisionsrätten har
offentliggjort
EU-byråernas framtid – potential för mer flexibilitet och
samarbete

66 Medan vi tidigare har inriktat oss på i första hand enskilda byråers prestationer,

gjorde vi 2019 den första övergripande bedömningen av de villkor EU har satt upp för
att säkerställa att byråerna ändamålsenligt levererar politik som är till nytta för alla
medborgare. Vår slutsats är att byråer spelar en allt viktigare roll i genomförandet av
EU:s politik och att de gällande förutsättningarna har underlättat deras prestation.
Men vid revisionen såg vi att det behövs större flexibilitet när det gäller byråernas
struktur, funktionssätt och eventuella avveckling. Våra iakttagelser 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.

67 Vi rekommenderar att kommissionen och byråerna
1.

ser till att inrättandet av byråer är relevant, samstämmigt och flexibelt,

2.

gör tilldelningen av resurser mer flexibel,

3.

förbättrar styrningen, ansvarsutkrävandet och rapporteringen när det gäller
prestation,

4.

stärker byråernas roll som centrum för expertis och nätverkande.

68 Slutsatserna av revisionen i sin helhet med tillhörande rekommendationer och

kommissionens och byråernas svar presenteras i särskild rapport 22/2020 som finns på
vår webbplats eca.europa.eu.
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Figur 12 – Andra särskilda rapporter från revisionsrätten som också
berör byråer
Rubrik 1a i FBR

Avdelning I
Hållbar användning
av naturresurser

Rubrik 2 i FBR

Rubrik 3 i FBR

Efsa, EMA

EEA

Särskild rapport 02/2019
Kemiska faror i våra livsmedel:
EU:s politik för
livsmedelssäkerhet skyddar
oss, men står inför utmaningar

Särskild rapport 16/2019
Europeiska miljöräkenskaper:
användbarheten för
beslutsfattare kan förbättras

Efsa
Särskild rapport 04/2019
Kontrollsystemet för
ekologiska produkter har blivit
bättre, men några utmaningar
kvarstår

Chafea
Särskild rapport 07/2019
EU:s åtgärder för
gränsöverskridande hälso- och
sjukvård: ambitionerna är
höga, men förvaltningen
måste bli bättre

Avdelning II
Investeringar för
sammanhållning,
tillväxt och
inkludering

Självfinansierad

Särskild rapport 18/2019
EU:s växthusgasutsläpp:
rapporteringen är bra, men det
behövs bättre underlag om
framtida minskningar
Särskild rapport 23/2019
Stabilisering av jordbrukarnas
inkomster: uppsättningen av
verktyg är bred, men lågt
utnyttjande av instrument och
överkompensation måste
åtgärdas

Chafea, ECDC, Efsa, EMA
Särskild rapport 21/2019
Bekämpa antimikrobiell
resistens: framsteg inom
djursektorn, men detta hälsohot
är fortfarande en utmaning för
EU

EEA

Inea, Easme, Acer

Särskild rapport 08/2019
Vind- och solkraft för
elproduktion: kraftfulla
åtgärder måste vidtas om EU:s
mål ska uppnås

Chafea

Inea
Särskild rapport 11/2019
EU:s lagstiftning om
modernisering av
flygledningstjänsten har gett
mervärde – men mycket av
finansieringen hade inte
behövts

Eacea, Ercea, REA
Särskild rapport 19/2019
Inea: fördelar har uppnåtts men
brister som rör Fonden för ett
sammanlänkat Europa behöver
åtgärdas

36
Rubrik 1a i FBR

Rubrik 2 i FBR

Rubrik 3 i FBR

Självfinansierad

Avdelning III

eu-LISA, Frontex

Easo, Frontex, FRA

Yttre åtgärder,
säkerhet och rättvisa

Särskild rapport 20/2019
EU:s informationssystem till stöd
för gränskontroll – ett kraftfullt
verktyg, men mer fokus på aktuella
och fullständiga uppgifter behövs

Särskild rapport 24/2019
Asyl, omplacering och
återvändande när det gäller
migranter: dags att intensifiera
åtgärderna för att få bukt med
skillnaderna mellan mål och
resultat

EBA

SRB

Särskild rapport 10/2019
EU-omfattande stresstest för
banker: stora mängder
information om banker har
tagits fram men det behövs mer
samordning och mer fokus på
risker

Yttrande 02/2019
över förslaget till
budgetförordning för
Gemensamma
resolutionsnämnden (SRB)

Avdelning IV
Marknadsreglering
och en
konkurrenskraftig
ekonomi

EUIPO

CPVO

Yttrande 01/2019
över förslaget till föreskrift BC01-2019 från Europeiska
unionens
immaterialrättsmyndighets
budgetkommitté om finansiella
bestämmelser för myndigheten

Yttrande 03/2019
över förslaget till
budgetförordning för
Gemenskapens
växtsortsmyndighet

Avdelning V

Eppo

EU-Osha

EU:s finansiering
och förvaltning

Särskild rapport 01/2019
Kampen mot bedrägerier i
samband med EU-utgifter: mer
behöver göras

Särskild rapport 13/2019
EU-institutionernas etiska
ramar: det finns utrymme för
förbättringar

Källa: Revisionsrätten.
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De enskilda årsrapporterna
69 För att gå direkt till vår enskilda revisionsförklaring (revisionsuttalande) om en

viss byrå kan du klicka på byråns namn i figuren nedan. En lista med förkortningar finns
på nästa sida.

Figur 13 – Länkar till de enskilda årsrapporterna om byråernas
räkenskaper
Danmark
EEA

Sverige
ECDC

Litauen
EIGE

Lettland
Berecbyrån

Finland
Echa

Estland
eu-Lisa

Tyskland
Easa, Eiopa

Polen
Frontex

Nederländerna
EMA, Eurojust,
Europol

Tjeckien
GSA

Irland
Eurofound

Österrike
FRA

Belgien
Eacea, Easme,
Ercea, Inea,
REA, SRB

Slovakien
ELA
Ungern
Cepol, EIT

Luxemburg
CdT, Chafea
Eppo, ESA

Rumänien
–

Frankrike
CPVO, EBA,
ERA, Esma

Bulgarien
–

Portugal
ECNN, Emsa

Cypern
–

Spanien
EFCA, EUIPO,
EU-Osha

Italien
Efsa, ETF

Slovenien
Acer

Malta
Easo

Kroatien
–

Grekland
Cedefop,
Enisa
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Figur 14 – Lista över använda förkortningar
Förkortning

Fullständigt namn

Acer

Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

Berecbyrån

Byrån för stöd till Berec

CdT

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Cedefop

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning

Cepol

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom
brottsbekämpning

Chafea

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och
livsmedelsfrågor

CPVO

Gemenskapens växtsortsmyndighet

Eacea

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

Easa

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet

Easme

Genomförandeorganet för små och medelstora företag

Easo

Europeiska stödkontoret för asylfrågor

EBA

Europeiska bankmyndigheten

ECDC

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Echa

Europeiska kemikaliemyndigheten

EEA

Europeiska miljöbyrån

EFCA

Europeiska fiskerikontrollbyrån

Efsa

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

EIGE

Europeiska jämställdhetsinstitutet

Eiopa

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

EIT

Europeiska institutet för innovation och teknik

ELA

Europeiska arbetsmyndigheten

EMA

Europeiska läkemedelsmyndigheten

ECNN

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Emsa

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Enisa

Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå

Eppo

Europeiska åklagarmyndigheten

ERA

Europeiska unionens järnvägsbyrå

Ercea

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet

ESA

Euratoms försörjningsbyrå

Esma

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
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Förkortning

Fullständigt namn

ETF

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

EUIPO

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

eu-Lisa

Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system
inom området frihet, säkerhet och rättvisa

EU-Osha

Europeiska arbetsmiljöbyrån

Eurofound

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Eurojust

Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete

Europol

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning

FRA

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Frontex

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

GSA

Europeiska byrån för GNSS

Inea

Genomförandeorganet för innovation och nätverk

REA

Genomförandeorganet för forskning

SRB

Gemensamma resolutionsnämnden

EU-byråernas nätverk – EUAN
SVAR FRÅN EU-BYRÅERNAS NÄTVERK

17
EUIPO vill framhålla lagstiftarnas beslut som bekräftades under den senaste
lagstiftningsreformen.

Enligt

artikel 176.2

i

Europaparlamentets

och

rådets

förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken ska budgetkommittén
bevilja immaterialrättsmyndighetens verkställande direktör ansvarsfrihet för genomförandet
av budgeten. Denna ansvarsfrihet bygger i hög grad på revisionsrättens årsrapporter.
Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO) vill påpeka att dess förvaltningsråd är dess
budgetmyndighet. Den tillämpliga bestämmelsen anges i artikel 109 i rådets förordning (EG)
nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt.
Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) vill påpeka att den också är en helt självfinansierad
byrå. SRB:s budget och tjänsteförteckning godkänns vid plenarsessionen efter förslag som
lagts fram av dess ordförande i enlighet med artikel 61 i förordning (EU) nr 806/2014.

60, 61, 62 och 63
EU-byråernas nätverk (EUAN) välkomnar Europeiska revisionsrättens årsrapport om EU:s
byråer för budgetåret 2019. EUAN är medveten om revisionsrättens preliminära iakttagelser,
särskilt när det gäller förvaltning av offentlig upphandling, intressekonflikter och
rekryteringsförfaranden samt budgetförvaltning. Medlemmarna i EUAN har åtagit sig att
kontinuerligt förbättra sina policyer och förfaranden. Nätverket vill betona att de preliminära
iakttagelserna i de enskilda fallen skiljer sig från byrå till byrå och därför skulle nätverket vilja
hänvisa till byråernas individuella svar på revisionsförklaringen.

EU-byråernas nätverk – EUAN

Granskningsteam

Alex Brenninkmeijer (ledamot av revisionsrätten)

Raphael Debets (kanslichef),
Ioanna Metaxopoulou (direktör för avdelning IV), Valeria Rota (förstechef), Andreja
Pavlakovic Milosavljevic, Arunas Juozulynas, Hans Christian Monz, Leonidas Tsonakas
och Peter Eklund (uppgiftsansvariga), Bob De Blick, Christine Becker, Helder Vasco
Travado, Iveta Adovica, Janis Gaisonoks (utstationerad nationell expert), Joao Pedro
Bento, Julio Cesar Santin Santos, Paulo Oliveira, Roberto Sanz Moratal, Sevdalina
Todorova och Svetoslava Tashkova, Carlos Soler Ruiz, Santiago Fuentes och Eddy
Struyvelt (revisorer), Judita Frangez och Mari Liis Pelmas Gardin (administrativt stöd),
Alexandra Mazilu (grafisk designer) och Richard Moore (språkligt stöd).

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Alex
Brenninkmeijer som ordförande, i Luxemburg den 22 september 2020.
För revisionsrätten

Klaus-Heiner Lehne
ordförande
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