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Resumé
I Den Europæiske Revisionsret er den eksterne revisor af EU's finanser . I denne
1

egenskab fungerer vi som den uafhængige beskytter af EU-borgernes finansielle
interesser ved at bidrage til at forbedre EU's økonomiske forvaltning 2.

II Dette dokument giver et sammendrag af resultaterne af den revision vedrørende

regnskabsåret 2020, som vi har foretaget af de 41 3 EU-agenturer og andre EU-organer
(under ét betegnet "agenturerne"), som vi har mandat til at revidere. Et samlet
overblik over de agenturer, EU har oprettet, og de detaljerede resultater af vores årlige
revision af agenturerne kan findes i vores årsberetning om EU-agenturerne for
regnskabsåret 2020.

III Vores revision af agenturerne vedrørende det regnskabsår, der afsluttedes den

31. december 2020, bekræftede samlet set de positive resultater fra de foregående år.
I vores revisionserklæringer vedrørende de enkelte agenturer har vi:
o

for samtlige agenturer afgivet erklæringer uden forbehold (blanke erklæringer)
om regnskabernes rigtighed

o

for samtlige agenturer afgivet erklæringer uden forbehold (blanke erklæringer)
om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for
regnskaberne

o

for samtlige agenturer undtagen ACER, eu-LISA og ENISA afgivet erklæringer uden
forbehold (blanke erklæringer) om lovligheden og den formelle rigtighed af de
betalinger, der ligger til grund for regnskaberne - for ACER, eu-LISA og ENISA har
vi afgivet erklæringer med forbehold.

1

Artikel 285-287 i TEUF (EUT C 326 af 26.10.2012, s. 169-171).

2

Flere oplysninger om vores arbejde kan findes i vores aktivitetsrapporter, vores
årsberetninger om gennemførelsen af EU-budgettet, vores særberetninger, vores
horisontale analyser og vores udtalelser om ny eller ajourført EU-lovgivning eller om andre
afgørelser med betydning for den økonomiske forvaltning (www.eca.europa.eu).

3

ELA og EPPO blev ikke revideret i 2020, fordi de ikke havde opnået finansiel uafhængighed.

5

IV Ikke desto mindre omtalte vi muligheder for forbedring hos de fleste agenturer i
punkterne med supplerende oplysninger og punkterne om andre forhold og i de
bemærkninger, der ikke rejser tvivl om erklæringerne. Vi foreslog også de følgende
foranstaltninger, der skal træffes, med henblik på at adressere disse muligheder for
forbedring:
o

Agenturernes gennemførelse af budgettet bør være underlagt en effektiv og
produktiv intern kontrol. Den bør omfatte en robust forudgående kontrol, der har
til formål at forebygge fejl og uregelmæssigheder, inden transaktioner godkendes.
Med henblik på at opnå den bedst mulige værdi for pengene under EuropaKommissionens rammeaftaler uden en prisliste for indkøb af softwarelicenser og
IT-ydelser bør agenturerne desuden systematisk foretage markedsundersøgelser,
før de udsteder ordresedler. Disse markedsundersøgelser bør omfatte en
detaljeret vurdering af de produkter og tjenesteydelser, der er behov for, en
analyse af de løsninger, der findes på markedet, og et prisoverslag for de
pågældende artikler.

o

Udskiftningen af en administrerende direktør risikerer at medføre ændringer i
forvaltningen af agenturets delegationer. Agenturerne bør derfor vedtage interne
regler, som udgør et solidt bidrag til forvaltningskontrolsystemerne,
gennemsigtighed og ansvarlighed.

o

Næsten alle bemærkningerne om udbud vedrørte regelstridige betalinger. De
berørte agenturer bør forbedre deres offentlige udbud yderligere og sikre fuld
overensstemmelse med de gældende regler.

o

For at rette op på de overdrevet høje niveauer af fremførsler bør de berørte
agenturer forbedre deres budgetplanlægning og deres gennemførelsescyklusser
yderligere.

o

Det forhold, at der i bidragsaftalerne er angivet forskellige metoder til beregning
af bidrag fra associerede lande, indebærer en risiko for en fejlagtig gennemførelse
af disse aftaler. De berørte agenturer opfordres til at rådføre sig med EuropaKommissionen for at vurdere, om de skal tilpasse sig til Kommissionens
bidragsaftaler og metoder til beregning af bidragene fra associerede lande.

6

Hvad vi reviderede
01 EU-agenturerne er særskilte juridiske enheder, der er oprettet ved en afledt

retsakt med henblik på at udføre tekniske, videnskabelige eller forvaltningsmæssige
opgaver, som hjælper EU-institutionerne med at udarbejde og gennemføre politikker.
De er beliggende i forskellige medlemsstater og kan have stor indflydelse på områder,
der har afgørende betydning for EU-borgernes hverdag, f.eks. sundhed, sikkerhed,
frihed og retfærdighed. Når vi henviser til specifikke agenturer i dette sammendrag,
bruger vi forkortelserne fra den liste over akronymer, som findes sidst i dokumentet.

02 Der er tre typer EU-agenturer: decentrale agenturer, Europa-Kommissionens

forvaltningsorganer og andre organer. Forskellene mellem dem er beskrevet nedenfor.

03 Antallet af agenturer er steget i årenes løb. Ved udgangen af 2020 var deres antal

nået op på 43, jf. figur 1. Dette tal omfatter også det nyeste agentur HADEA
(Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område), som blev
oprettet den 1. april 2021 4. På samme tidspunkt ophørte CHAFEA med at eksistere, og
INEA og EASME skiftede navn til henholdsvis CINEA (Det Europæiske Forvaltningsorgan
for Klima, Infrastruktur og Miljø) og Eismea (Forvaltningsorganet for Det Europæiske
Innovationsråd og SMV'er).

4

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173 af 12. februar 2021 (EUT L 50 af
15.2.2021, s. 9).
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Figur 1 - Tidslinje og oversigt over det stigende antal agenturer
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1975

ESA
Cedefop, Eurofound

3

1980

Decentrale agenturer
Forvaltningsorganer
Andre organer

1985

1990

EEA, ETF

5

7

EMA, EMCDDA
CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

11
1995

2000
EASA, EFSA, EMSA, Eurojust
EASME*
ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA

15
16
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2005

Cepol, EFCA, CHAFEA*
ECHA, EIGE, EACEA, INEA
FRA
ERCEA, REA, EIT
ACER, BEREC-kontoret, Europol
EASO, EBA, EIOPA, ESMA

24
28
29
32
35
39

2010

eu-LISA

40

SRB

41
2015

EPPO

42
43

ELA

2020
44

4

33

HADEA

7

* CAFEA ophørte med at eksistere den 1. april 2021. INEA blev til CINEA og EASME blev til EISMEA

* Nogle af agenturerne fungerede tidligere som mellemstatslige organisationer med en anden status.
Bemærk: Figuren angiver årene for ikrafttrædelsen af de respektive agenturers oprettelsesforordninger.
Kilde: Revisionsretten.
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04 Alle Europa-Kommissionens forvaltningsorganer er beliggende i Bruxelles. De

decentrale agenturer og de andre organer er beliggende overalt i EU i forskellige
medlemsstater, jf. figur 2. Afgørelserne om deres beliggenhed vedtages af Rådet eller
af Rådet og Europa-Parlamentet i fællesskab.

Figur 2 - Agenturernes beliggenhed i medlemsstaterne
Danmark
EEA

Sverige
ECDC

Litauen
EIGE

Letland
BEREC-kontoret

Finland
ECHA

Estland
eu-LISA

Tyskland
EASA, EIOPA

Polen
Frontex

Nederlandene
EMA, Eurojust,
Europol

Den Tjekkiske Republik
GSA

Irland
Eurofound

Østrig
FRA

Belgien
EACEA, EASME,
ERCEA, INEA,
REA, SRB
HADEA

Slovakiet
ELA
Ungarn
Cepol,
EIT

Luxembourg
CdT, CHAFEA,
EPPO, ESA

Rumænien
-

Frankrig
CPVO, EBA,
ERA, ESMA

Bulgarien
Cypern
-

Portugal
EMCDDA,
EMSA
Spanien
EFCA, EUIPO,
EU-OSHA

Kilde: Revisionsretten.

Italien
EFSA, ETF

Slovenien
ACER

Malta
EASO

Kroatien
-

Grækenland
Cedefop,
ENISA
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De decentrale agenturer adresserer specifikke politikbehov

05 De 33 decentrale agenturer

spiller en vigtig rolle i forbindelse med
udarbejdelsen og gennemførelsen af EU's politikker, særlig når der er tale om tekniske,
videnskabelige, operationelle eller reguleringsmæssige opgaver. Deres rolle er at
adressere specifikke politikbehov og styrke det europæiske samarbejde ved at samle
teknisk og faglig ekspertise fra EU og medlemsstaterne. De er oprettet for en ubestemt
periode ved forordninger vedtaget af Rådet eller af Europa-Parlamentet og Rådet.
5

Europa-Kommissionens forvaltningsorganer gennemfører EUprogrammer

06 Europa-Kommissionens seks forvaltningsorganer

udfører forvaltningsopgaver
og operationelle opgaver i forbindelse med EU-programmer. De er oprettet til at
fungere i en bestemt periode.
6

De andre organer har specifikke mandater

07 De fire andre organer er Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

(EIT), Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
og Den Fælles Afviklingsinstans (SRB). EIT i Budapest er et uafhængigt, decentralt EUorgan, der samler videnskabelige og erhvervsmæssige ressourcer samt
uddannelsesressourcer med det formål at styrke Unionens innovationskapacitet
gennem tilskudsfinansiering. Det er oprettet for en ubestemt periode. EPPO er et
uafhængigt EU-organ med kompetence til at bekæmpe forbrydelser mod Unionens
budget. EPPO indledte sine aktiviteter den 1. juni 2021. ESA i Luxembourg er oprettet
for en ubestemt periode og har til opgave i overensstemmelse med Euratomtraktaten
at sikre en regelmæssig og ligelig forsyning af nukleart brændsel til brugere i EU. SRB i
Bruxelles er den fælles afviklingsmekanismes centrale myndighed i den europæiske
bankunion. Dens opgave er at sikre en velordnet afvikling af nødlidende eller
forventeligt nødlidende banker med mindst mulig indvirkning på realøkonomien og de
offentlige finanser i og uden for EU's medlemsstater.

5

ACER, BEREC-kontoret, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EBA, ECDC, ECHA, EEA,
EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, euLISA, EU-OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex og GSA.

6

CHAFEA (ophørte med at eksistere den 1. april 2021), EACEA, EASME (Eismea pr.
1. april 2021), ERCEA, INEA (CINEA pr. 1. april 2021), HADEA (pr. 1 april 2021) og REA.
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Agenturerne finansieres fra forskellige kilder og under
forskellige FFR-udgiftsområder

08 Det samlede 2020-budget for alle agenturerne (undtagen SRB) beløb sig til

3,7 milliarder euro. Det svarer til 2,2 % af EU's almindelige budget for 2020
(2019: 2,2 %), jf. figur 3.

09 SRB's budget for 2020 var på 8,1 milliard euro (2019: 7,9 milliarder euro). Det

består af bidrag fra kreditinstitutter og visse investeringsfirmaer til etablering af
Den Fælles Afviklingsfond og til finansiering af SRB's administrationsudgifter.

10 Budgetterne for de decentrale agenturer og de andre organer dækker deres

personale-, administrations- og aktionsudgifter. Forvaltningsorganerne gennemfører
programmer finansieret af Europa-Kommissionens budget, og deres egne budgetter (i
alt ca. 273 millioner euro i 2020) dækker kun deres personale- og
administrationsudgifter. Det beløb (forpligtelsesbevillinger), som de seks
forvaltningsorganer gennemførte på vegne af Europa-Kommissionen i 2020, udgjorde
ca. 14,9 milliarder euro (2019: 13,9 milliarder euro).

Figur 3 - Agenturernes finansieringskilder i 2020
EU's almindelige budget

164,1 mia. euro

2,4 mia. euro

Tilskud/bidrag fra EU
(Kommissionen)

0,03 mia. euro
Formålsbestemte
indtægter

0,9 mia. euro

Gebyrer, afgifter og bidrag fra
nationale tilsynsmyndigheder

0,4 mia. euro
Andre indtægter

14,9 mia. euro

Forvaltningsorganernes
aktionsbudget

8,1 mia. euro

SRB's samlede budget

Kilde: Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, det endelige
årsregnskab for Den Europæiske Union for 2020 og forvaltningsorganernes årlige aktivitetsrapporter for
2020, tal kompileret af Revisionsretten.
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11 De fleste agenturer, herunder alle forvaltningsorganerne, finansieres næsten

udelukkende af EU's almindelige budget. De resterende finansieres helt eller delvis af
gebyrer og afgifter fra industrien og af direkte bidrag fra lande, der deltager i deres
aktiviteter. Figur 4 viser en oversigt over agenturernes budgetter og deres
indtægtskilder.

Figur 4 - Agenturernes 2020-budgetter og deres indtægtskilder
Agenturerne opstillet
efter deres samlede
indtægter
(millioner euro)

Bidrag fra EU's
almindelige
budget

≈ 2 405

Indtægter afsat af
Kommissionen til
delegerede
opgaver

≈ 34

Gebyrer, afgifter
og bidrag fra
nationale tilsynsmyndigheder

≈ 852

Bidrag fra
kreditinstitutterne
til Den Fælles
Afviklingsfond og
SRB

497,6 EIT
339,2 Frontex
233,4 eu-LISA
149,1 Europol
124,1 EASO
96,4 EFSA
79,7 REA
61,0 ECDC
52,2 ERCEA
50,1 EACEA
49,2 EASME
41,5 Eurojust
Finansieret
35,4 GSA*
31,0 INEA
via EUFRA
24,0
budgettet
21,2 Eurofound
20,6 ENISA
20,4 ETF
17,6 EFCA
17,3 EMCDDA
16,7 Cedefop
16,7 ACER
15,5 EU-OSHA
10,8 CHAFEA
7,8 Cepol
7,8 EIGE
7,1 BEREC-kontoret
0,2 ESA
369,5 EMA
128,0 EASA
106,0 ECHA
96,0 EMSA
63,2 EEA
53,6 ESMA
45,9 EBA
30,1 ERA
27,4 EIOPA

Delvis
selvfinansierende

≈ 8 104

8 103,7 SRB

Helt
selvfinansierende

267,2 EUIPO
41,5 CdT
19,1 CPVO

* GSA's ændrede budget for 2020 var på 35,4 millioner euro. Med hensyn til operationelle aktiviteter
finansieret ved formålsbestemte indtægter indeholdt GSA's ændrede budget et p.m. og et skøn
vedrørende 2020 på 728,6 millioner euro i forpligtelsesbevillinger og 1 328,7 millioner euro i
betalingsbevillinger. De faktiske udgifter finansieret af formålsbestemte indtægter i 2020 beløb sig til
402,1 million euro i forpligtelser og 753 millioner euro i betalinger.
Bemærk: Diverse andre indtægter og budgetreserver er ikke medregnet.
Kilde: Agenturernes endelige årsregnskaber for 2020, tal kompileret af Revisionsretten.
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12 Figur 5 præsenterer agenturernes 2020-budgetter. Figuren viser fordelingen på

udgiftstyper (afsnit I - personaleudgifter, afsnit II - administrationsudgifter og afsnit III aktionsudgifter og eventuelle andre afsnit), ikke på aktiviteter.

Figur 5 - Agenturernes 2020-udgifter fordelt på budgetafsnit
Afsnit I

Afsnit II

Afsnit III og andre

(personaleudgifter)

(administrationsudgifter)

(aktionsudgifter)

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

INEA
EASME
ERCEA
REA
EACEA
ETF
ECHA
EIOPA
CHAFEA
ERA
GSA*
EMCDDA
Eurofound
Cedefop
EBA
ACER
Europol
ESMA
Cepol
FRA
CdT
ECDC
EASA
ENISA
Eurojust
EFCA
EFSA
BEREC-kontoret
EIGE
EU-OSHA
EEA
CPVO
EMA
EMSA
EUIPO
EASO
Frontex
eu-LISA
ESA
EIT
SRB
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Samlet budget
(millioner euro)
31,0
49,2
52,2
79,7
50,1
20,4
109,6
28,4
10,8
30,8
35,4
18,0
21,7
17,2
46,7
17,3
149,1
53,9
7,8
24,2
46,8
62,5
183,0
21,7
41,7
16,9
98,9
7,2
7,8
16,1
63,2
20,0
369,7
90,5
464,8
130,4
364,4
233,4
0,2
546,6
8 133,2

100 %

* GSA's ændrede budget for 2020 var på 35,4 millioner euro. Med hensyn til operationelle aktiviteter
finansieret ved formålsbestemte indtægter indeholdt GSA's ændrede budget et p.m. og et skøn
vedrørende 2020 på 728,6 millioner euro i forpligtelsesbevillinger og 1 328,7 millioner euro i
betalingsbevillinger. De faktiske udgifter finansieret af formålsbestemte indtægter i 2020 beløb sig til
402,1 million euro i forpligtelser og 753 millioner euro i betalinger.
Bemærk: Tallet for SRB består af to dele: Del I med 118 millioner euro vedrørende Afviklingsinstansens
administration og del II med 8 016 millioner euro vedrørende Afviklingsfonden.
Kilde: Budget: Agenturernes endelige årsregnskaber for 2020, tal kompileret af Revisionsretten.
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13 Figur 6 viser antallet af ansatte pr. agentur ved udgangen af 2020. Agenturerne

havde 12 881 ansatte 7 (2019: omkring 11 900), hvilket svarer til ca. 18 % af det
samlede antal ansatte 8 i EU's institutioner og agenturer.

7

Personaletallet er det faktiske antal stillinger, der var besat af tjenestemænd, midlertidigt
ansatte og kontraktansatte samt udstationerede nationale eksperter den 31. december
2020.

8

Tallene er baseret på fuldtidsækvivalenter for tjenestemænd, midlertidigt ansatte og
kontraktansatte samt udstationerede nationale eksperter.

14

Figur 6 - Antal ansatte pr. agentur ved udgangen af 2020
Decentrale agenturer
Forvaltningsorganer
Andre organer
Frontex
EUIPO
Europol
EMA
REA
EASA
ECHA
ERCEA
EASME/EISMEA
EFSA
EACEA
SRB
EASO
INEA/CINEA
eu-LISA
ECDC
EMSA
ESMA
Eurojust
EBA
EEA
GSA
CdT
ERA
EIOPA
ETF
Cedefop
ACER
FRA
EMCDDA
Eurofound
ENISA
Cepol
EFCA
CHAFEA
EIT
EU-OSHA
CPVO
BEREC-kontoret
EIGE
ESA

1 234
1 093
884
834
781
744
572
515
485
481
432
397
380
313
274
271
267
250
242
217
213
212
202
177
166
124
108
105
105
102
95
87
84
81
75
66
63
48
43
43
16

Kilde: Tal kompileret af Revisionsretten.

14 De fleste agenturer gennemfører ikke store operationelle udgiftsprogrammer,

men udfører snarere opgaver af teknisk, videnskabelig eller reguleringsmæssig art.
Derfor omfatter de fleste agenturers budgetter hovedsagelig personale- og
administrationsudgifter (jf. figur 5). Agenturernes personale- og
administrationsudgifter udgør ca. 10,9 % af EU's samlede personale- og
administrationsudgifter (jf. figur 7).

15

Figur 7 - Personale- og administrationsudgifter* i EU's institutioner og
organer i 2020 (i millioner euro)
(millioner euro)

Den Europæiske Tilsynsførende
for Databeskyttelse

9,4

Den Europæiske
Ombudsmand

10,1

Det Europæiske
Regionsudvalg
Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg
Revisionsretten
EU-Udenrigstjenesten
Domstolen
Rådet

76,2
101,8
137,3
185,6
341,4
366,6

Europa-Parlamentet

1 121,0
1 331,2

Agenturer
Kommissionen

8 485,0

* Personaleudgifter omfatter udgifter til personale, der udfører både operationelle og administrative
aktiviteter. Pensionsbidrag indgår ikke i tallene for agenturerne (undtagen for selvfinansierende eller
delvis selvfinansierende agenturer).
Kilde: Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020; Europa-Kommissionens
endelige årsregnskab for 2020 og agenturernes endelige årsregnskaber for 2020, tal kompileret af
Revisionsretten.
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15 De 2,4 milliarder euro i bidrag fra EU's almindelige budget afholdes under

forskellige FFR-udgiftsområder, jf. figur 8.

Figur 8 - Agenturfinansiering fordelt på FFR-udgiftsområderne i EU's
almindelige budget
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Kilde: Agenturernes endelige årsregnskaber for 2020, tal kompileret af Revisionsretten.
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Alle agenturerne undtagen EUIPO, CPVO og SRB er underlagt de
samme budget- og dechargeordninger

16 Det gælder for de fleste decentrale agenturer og andre organer samt for alle

Europa-Kommissionens forvaltningsorganer, at Europa-Parlamentet og Rådet
varetager de årlige budget- og dechargeprocedurer. Tidsforløbet i
dechargeproceduren vises i figur 9.

Figur 9 - Dechargeproceduren for de fleste agenturer
Senest 1. juni
år n+1
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år n+2
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Kilde: Revisionsretten.

17 De to fuldt selvfinansierende decentrale agenturer (CPVO og EUIPO) er imidlertid

underlagt budget- og dechargeprocedurer, der varetages af henholdsvis deres
administrationsråd eller budgetudvalg og ikke af Europa-Parlamentet og Rådet.
Tilsvarende varetages SRB's årlige budget- og dechargeprocedure udelukkende af dens
bestyrelse.
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EU-agenturernes netværk fremmer samarbejdet mellem
agenturerne og kommunikationen med interessenterne

18 EU-agenturernes netværk (EUAN) er oprettet af agenturerne som en

samarbejdsplatform, der skal styrke deres synlighed, identificere og fremme mulige
effektivitetsgevinster og tilføre merværdi. Det anerkender behovet for, at agenturerne
kommunikerer på en mere koordineret måde med deres interessenter og den brede
offentlighed om spørgsmål, der giver anledning til fælles bekymring, og udgør et første
kontaktpunkt for indsamling og formidling af oplysninger blandt alle agenturer. EUAN
arbejder på grundlag af prioriteter, som er fastlagt af agenturerne i en femårig
strategidagsorden, og årlige arbejdsprogrammer, som angiver dets aktiviteter og
målsætninger. I 2020 godkendte EUAN sin anden flerårige strategi (2021-2027) 9, der
strukturerer den nye Europa-Kommissions politiske og strategiske retning omkring to
strategiske søjler:
o

EUAN som en rollemodel for administrativ ekspertise

o

EUAN som en veletableret institutionel partner.

19 EUAN ledes af forskellige agenturer hvert år på skift, og plenarmøderne, der

afholdes to gange om året, koordineres af Det Fælles Støttekontor. EUAN har ti
tematiske delnetværk (jf. figur 10), som har et tematisk fokus. De kan også interagere
med andre EU-institutioner, som selv kan være medlemmer af delnetværkene.
Revisionsretten deltager aktivt i nogle af plenarmøderne og møderne i delnetværkene
ved at udveksle gode praksis og formidle oplysninger om revisionsprocesser og
resultater.

9

Strategien 2021-2027 for EU-agenturernes netværk, Bruxelles, 9. november 2020.
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Figur 10 - EUAN's Fælles Støttekontor og delnetværk
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Kilde: EUAN.

20 Kernen i EUAN's arbejde og i begge flerårige strategier er udveksling af tjenester,

viden og ekspertise. Eksempler på samarbejde er udveksling af tjenester inden for
katastrofeberedskab, regnskabsføring, fælles indkøb (jf. tekstboks 1), covid-19relaterede spørgsmål (jf. tekstboks 2) og databeskyttelse.

Tekstboks 1
Eksempel på samarbejde gennem fælles indkøb
Fælles indkøb er et af incitamenterne til det samarbejde, der fremmes af EUAN.
Som vi allerede rapporterede i vores årsberetning for 2018, har de decentrale
agenturer og andre organer sammen med EU's fællesforetagender (EU-organer)
også undersøgt muligheden for at opnå større administrativ effektivitet og
stordriftsfordele gennem anvendelse af fælles udbud. Antallet af fælles
indkaldelser af tilbud iværksat af EU-organer steg fra 1 til 17 mellem 2014 og 2020,
og ved udgangen af 2020 havde 64 EU-organer deltaget i et eller flere fælles
udbud (jf. figur 11). Fælles indkøb kan sikre effektivitetsgevinster og
stordriftsfordele.
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Figur 11 - Antal fælles indkaldelser af tilbud
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Tekstboks 2
Udveksling af oplysninger om indsatsforanstaltninger under covid-19
Efter covid-19-udbruddet spillede EUAN's Fælles Støttekontor en aktiv rolle i
koordineringen af indsatsforanstaltningerne. I april 2020 nedsatte EUAN en
"rådgivende gruppe vedrørende nye arbejdsformer" - en uformel arbejdsgruppe,
der skulle fungere som en platform for udveksling af oplysninger mellem
agenturernes ressourceforvaltere. Arbejdsgruppen har afholdt 27 møder, siden
den blev nedsat. Den har bidraget til at ensrette agenturernes procedurer i
forbindelse med generelle foranstaltninger vedrørende telearbejde, fælles indkøb
af personlige værnemidler og strategier for tilbagevenden til kontoret. Gruppen
har også fungeret som en kanal for koordinering af covid-19-relaterede spørgsmål,
som agenturerne ønskede at henlede Europa-Kommissionens opmærksomhed på.
EUAN's aktiviteter er blevet anerkendt af EU's Ombudsmand, som bl.a. indstillede
det til sin pris for god forvaltning 2021 i forbindelse med koordineringen af EUagenturernes reaktion på covid-19-krisen 10.
Kilde: EUAN og EU's ombudsmand.

10

https://www.ombudsman.europa.eu/da/event-document/en/141316.
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Vores revision
Vores mandat

21 I overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions

funktionsmåde (TEUF) har vi 11:
o

revideret alle 41 agenturers regnskaber, omfattende årsregnskabet 12 og
beretningerne om budgetgennemførelsen 13, for det regnskabsår, der afsluttedes
den 31. december 2020, og

o

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger
til grund for disse regnskaber.

22 På grundlag af resultaterne af vores revision afgiver vi én revisionserklæring for

hvert agentur til Europa-Parlamentet og Rådet eller de andre dechargemyndigheder
(jf. punkt 17) om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed
og formelle rigtighed. Vi supplerer revisionserklæringerne med væsentlige
revisionsbemærkninger, hvor det er relevant.

Vi rapporterer formodet svig til de relevante EU-organer, OLAF
og EPPO

23 Vi samarbejder med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) om

spørgsmål vedrørende svig og anden ulovlig aktivitet, der skader EU's finansielle
interesser. Efter anmodning fra OLAF udleverer vi revisionsoplysninger om EUagenturer, som kan være nyttige for OLAF's undersøgelser. Vi rådfører os også med
OLAF om enhver mistanke om svig, som vi får i løbet af vores revisionsarbejde, selv om
vores revisioner ikke er specifikt udformet med henblik på at søge efter svig.
Vedrørende regnskabsåret 2020 udvidede vi dette samarbejde til at omfatte den nyligt
oprettede Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), som har ansvar for efterforskning,
11

ELA og EPPO blev ikke revideret i 2020, fordi de ikke havde opnået finansiel uafhængighed.

12

Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen
over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og
andre forklarende noter.

13

Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle
budgettransaktionerne, og de forklarende noter.

23
retsforfølgning og domfældelse i sager om svig rettet mod EU's finansielle interesser.
Vi rapporterede til EPPO om en mistanke vedrørende ét EU-agentur og underrettede
OLAF herom. Før oprettelsen af EPPO rapporterede vi fra regnskabsåret 2001 til OLAF
om otte agenturer på grund af mistanke om et eller flere tilfælde af svig i vores
stikprøve af transaktioner.

Digitalisering af revisionshandlinger i Revisionsretten

24 Revisionsretten identificerede den årlige revision af EU-agenturerne som en

mulighed for at teste potentialet for automatiserede revisionshandlinger. Revisionen
af agenturerne omfatter ca. 200 revisionshandlinger, der bl.a. omfatter områder
såsom betalinger, lønninger, udbud, budget, ansættelser og årsregnskaber. I 2019
iværksatte vi et pilotprojekt om, hvordan procedurerne for revision af lovligheden og
den formelle rigtighed af forpligtelser, betalinger og lønninger samt revisionen af
regnskaberne kan automatiseres. Projektet vedrørte EU's seks forvaltningsorganer. I
modsætning til de fleste decentrale agenturer 14 har forvaltningsorganerne de samme
administrative procedurer og IT-systemer (dvs. budgetsystemet, regnskabssystemet og
systemet for forvaltning af menneskelige ressourcer).

25 I 2020 fortsatte vi vores pilotprojekt og forbedrede de revisionshandlinger, vi

tidligere havde udviklet for forvaltningsorganerne, således at de blev mere præcise
med hensyn til at reducere antallet af de afvigelser, som revisorerne skal undersøge
nærmere. Vi indførte også fem nye automatiserede procedurer inden for revision af
regnskaberne. Som forventet afslørede denne test ingen væsentlige fejl. Vi
konstaterede dog, at der kan opnås tidsbesparelser, jf. figur 12. Disse resultater
bekræfter, at der er potentiale for betydelige besparelser, når flere procedurer
automatiseres og anvendes til flere revisionsopgaver. Vi vil i de kommende år
fortsætte og nøje følge brugen af denne automatisering.

14

Jf. punkt 2.26 og 2.27 i Den Europæiske Revisionsrets årsberetning om EU-agenturerne for
regnskabsåret 2017.
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Figur 12 - Automatisering af test til revision af regnskaberne
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Kilde: Revisionsretten.
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Hvad vi konstaterede
Resultaterne af den årlige revision af agenturerne vedrørende
regnskabsåret 2020 er samlet set positive

26 Vores revision af agenturernes årsregnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes

den 31. december 2020, og de indtægter, der ligger til grund for dem, bekræftede
samlet set de positive resultater fra de foregående år; der er dog behov for visse
forbedringer i forbindelse med de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne.

Figur 13 - De årlige revisionserklæringer om agenturernes regnskaber,
indtægter og betalinger - 2018-2020
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Kilde: Revisionsretten.

"Blanke" erklæringer om regnskabernes rigtighed for samtlige
agenturer

27 For regnskabsåret 2020 afgiver Revisionsretten revisionserklæringer uden

forbehold ("blanke" erklæringer) om regnskaberne for samtlige agenturer (jf. figur 13).

Punkterne med supplerende oplysninger er vigtige for forståelsen af
regnskaberne for EMA og SRB

28 I punkterne med supplerende oplysninger gøres læserne opmærksomme på

forhold, der er så vigtige, at de er afgørende for brugernes forståelse af regnskabet.
For regnskabsåret 2020 har vi anvendt punkter med supplerende oplysninger
vedrørende to agenturer: EMA og SRB.
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29 For så vidt angår EMA, som tidligere lå i London og nu er flyttet til Amsterdam,

henleder vi opmærksomheden på et anliggende vedrørende agenturets lejeaftale for
dets tidligere lokaler i London. Lejeaftalen gælder frem til 2039 og indeholder ikke en
udtrædelsesklausul. I juli 2019 indgik EMA en aftale med sin udlejer, og det er lykkedes
for agenturet at fremleje sine tidligere kontorlokaler til en underlejer fra juli 2019 på
vilkår, som er i overensstemmelse med hovedlejekontrakten. Fremlejekontrakten
gælder indtil udløbet af EMA's lejemål. Eftersom EMA fortsat er part i lejekontrakten,
kan det holdes ansvarligt for det samlede resterende beløb, der skal betales under
kontrakten, hvis underlejeren ikke opfylder sine forpligtelser. Pr. 31. december 2020
udgjorde den anslåede udestående leje samt de hertil knyttede
administrationsgebyrer og forsikringspræmier, som EMA skal betale indtil lejemålets
ophør, i alt 377 millioner euro.

30 For så vidt angår SRB's regnskaber gør vi opmærksom på, at vores revision

hverken omfattede de administrative klager og retssager vedrørende bidrag, som
verserer mellem kreditinstitutter eller nationale afviklingsmyndigheder og
Afviklingsinstansen, eller de andre verserende retssager mod SRB ved Retten eller
Domstolen for Den Europæiske Union. Deres mulige indvirkning på
Afviklingsinstansens årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den
31. december 2020 (navnlig på eventualforpligtelser, hensættelser og passiver), er
omfattet af en særskilt specifik årlig revision, der udføres af Revisionsretten i medfør af
artikel 92, stk. 4, i SRM-forordningen.

31 Vi gør endvidere opmærksom på noter til SRB's endelige regnskab, som beskriver

den mulige indvirkning på investeringsporteføljen i lyset af den aktuelle covid-19-krise.

Et punkt om andre forhold adresserer et spørgsmål af særlig betydning
for CHAFEA

32 CHAFEA blev lukket den 1. april 2021, og dets opgaver er blevet fordelt på andre
organer. Eftersom disse organer også er konsoliderede EU-enheder, har dette
imidlertid ingen indvirkning på aktiverne og passiverne i CHAFEA's årsregnskab for
2020.
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"Blanke" erklæringer om lovligheden og den formelle rigtighed
af de indtægter, der ligger til grund for agenturernes
regnskaber

33 Revisionsretten afgiver revisionserklæringer uden forbehold ("blanke"

erklæringer) om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til
grund for agenturernes regnskaber.

Punktet med supplerende oplysninger bidrager til en bedre forståelse af
SRB's indtægter

34 Med hensyn til SRB indsatte vi også et punkt med supplerende oplysninger i

forbindelse med det spørgsmål, der er beskrevet i punkt 30.

Punkter om andre forhold adresserer et spørgsmål af særlig betydning
for ESMA og SRB

35 For så vidt angår ESMA er de gebyrer, der opkræves hos

kreditvurderingsbureauer, baseret på disses indtægter som retlige enheder, ikke som
koncerner eller som grupper af forbundne enheder. Dette skaber en kvasilegitim
mulighed for at reducere eller undgå gebyrer ved at overføre indtægter fra
kreditvurderingsbureauer under EU-jurisdiktion til forbundne enheder uden for EU.
Den sandsynlige finansielle effekt af dette smuthul i forordningerne er ukendt. ESMA
er bekendt med denne risiko og offentliggjorde den 29. januar 2021 et
høringsdokument 15. Efterfølgende - den 21. juni 2021 - forelagde ESMA EuropaKommissionen teknisk rådgivning om ændring af forordningen med henblik på at
mindske risikoen.

36 For ESMA beregnes gebyrer fra transaktionsregistre endvidere på grundlag af det

enkelte transaktionsregisters relevante omsætning. Selv om SRM-forordningen ikke
fastlægger en samlet og konsekvent kontrolramme til sikring af oplysningernes
pålidelighed, var alle transaktionsregistre i stand til at fremlægge udtalelser fra
uafhængige revisorer med erklæring om, at deres 2019-regnskab (som blev anvendt til
beregning af gebyrer) gav et retvisende billede. De oplysninger, de indgav om antallet
af handler indberettet til dem i 2019 og om antallet af registrerede udestående
handler pr. 31. december 2019, var imidlertid kun genstand for en begrænset
15

"Consultation paper ESMA 80-196-5019". Jf. https://www.esma.europa.eu/pressnews/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma

28
gennemgang foretaget af uafhængige revisorer. I marts 2021 offentliggjorde ESMA et
høringsdokument 16 med forslag om, at metoden til bestemmelse af
transaktionsregistrenes omsætning med henblik på beregningen af de årlige
tilsynsgebyrer forenkles, så den kun baseres på indtægter og ikke på aktivitetstal.

37 Uden at dette berørte vores formelle revisionserklæring, understregede vi, at

bidragene til Afviklingsfonden beregnes på grundlag af oplysninger, som SRB får fra
kreditinstitutter. Vores revision af SRB's indtægter byggede på disse oplysninger, men
vi efterprøvede ikke deres pålidelighed. SRM-forordningen fastlægger ikke en samlet
og konsekvent kontrolramme til sikring af oplysningernes pålidelighed. SRB udfører
dog konsekvenskontrol og analytisk kontrol af oplysningerne og foretager et antal
efterfølgende kontroller hos kreditinstitutterne. Endvidere kan SRB ikke frigive detaljer
om de risikojusterede bidragsberegninger for hver enkelt kreditinstitution, eftersom
disse er indbyrdes forbundne og omfatter fortrolige oplysninger om andre
kreditinstitutter. Dette berører beregningernes gennemsigtighed.

"Blanke" erklæringer om lovligheden og den formelle rigtighed
af de betalinger, der ligger til grund for agenturernes
regnskaber, undtagen vedrørende ACER, eu-LISA og ENISA

38 For 38 agenturer afgiver vi revisionserklæringer uden forbehold ("blanke"

erklæringer) om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til
grund for årsregnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december
2020. Det er vores opfattelse, at betalingerne i alt væsentligt er lovlige og formelt
rigtige for disse agenturer (jf. figur 13).

39 For ACER afgiver vi en erklæring med forbehold på baggrund af de

revisionsresultater, vi rapporterede i regnskabsåret 2019. Revisionsretten
konkluderede, at adskillige specifikke kontrakter under en rammeaftale vedrørende ITydelser var regelstridige, fordi der ikke var gennemført konkurrenceudbud. De
regelstridige betalinger i regnskabsåret 2020 beløb sig til 752 654 euro (3,7 % af de
samlede betalingsbevillinger, der var til rådighed i 2020).

16

"Consultation paper ESMA 74-362-1864". Jf. https://www.esma.europa.eu/document/cptechnical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir.

29

40 For eu-LISA afgiver vi en erklæring med forbehold på grundlag af to regelstridige

udbud. I ét tilfælde indgik eu-LISA en specifik kontrakt om indkøb af en anden software
end den, kontrahenten havde opført i sit tilbud vedrørende den relevante
rammeaftale, og der var ikke foretaget nogen ændring af rammeaftalen. Erhvervelse af
et produkt, som ikke indgår i pristilbuddet, til en anden pris end prisen på det
oprindeligt tilbudte produkt, er en afvigelse fra rammeaftalen. I et andet tilfælde
udstedte eu-LISA en ordreseddel vedrørende vedligeholdelsesydelser for en fireårig
periode. Dette var i strid med rammeaftalens bestemmelser, som kun gjorde det
muligt at fakturere ydelser ét år i forvejen. De betalinger, der vurderes at være i strid
med rammeaftalens bestemmelser, beløb sig til i alt 10 405 075 euro og tegner sig for
4,1 % af de samlede betalingsbevillinger, der var til rådighed i regnskabsåret 2020.

41 Med hensyn til ENISA er baggrunden for erklæringen med forbehold, at der ikke

forelå en delegation for en ansat. Der gik et stykke tid mellem afslutningen af en
midlertidig delegation, der var udstedt af den tidligere administrerende direktør til en
ansat, og starten på en ny delegation, der blev udstedt af den nye administrerende
direktør. I denne periode godkendte den ansatte budgetforpligtelser for 529 120 euro
og betalinger for 914 100 euro uden en gyldig delegation (3,5 % af de samlede
betalingsbevillinger, der var til rådighed i 2020).

Punkter om andre forhold adresserer spørgsmål af særlig betydning for
ACER, ENISA og EASO

42 Revisionsretten skal gøre opmærksom på, at ACER og ENISA ikke havde vedtaget

interne regler til at sikre kontinuitet med hensyn til delegationer i tilfælde, hvor en
delegerende anvisningsberettiget eller en ved delegation bemyndiget
anvisningsberettiget forlader sin post. Dette udgør en væsentlig svaghed i den interne
kontrol (jf. punkt 48 og fremefter for yderligere oplysninger).

43 Med hensyn til EASO bemærker vi, at en verserende sag ved Retten

har
betydning for aspekter af vores revisionserklæring. I 2020 iværksatte EASO et åbent
udbud vedrørende tilrådighedsstillelse af vikaransatte til at støtte arbejdet i EASO's
hovedkvarter og dets operationer i Malta. Det samlede beløb blev anslået til
27,7 millioner euro over 48 måneder. I oktober 2020 klagede den afviste tilbudsgiver
over udbuddets resultat og anlagde sag mod EASO ved Retten.

17

Sag T-621/20 (EMCS mod EASO).
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44 Ligesom i vores 2019-beretning om EIGE's regnskaber bemærker vi, at en

verserende sag ved Den Europæiske Unions Domstol 18 har betydning for aspekter af
vores revisionserklæring. Sagen vedrører adskillige spørgsmål fra Litauens højesteret
om, hvordan Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF 19 om vikararbejde
finder anvendelse på EU-agenturer. Eftersom Domstolens dom med hensyn til disse
spørgsmål kan påvirke Revisionsrettens holdning til EIGE's anvendelse af vikarer, har
Revisionsretten afholdt sig fra at fremsætte bemærkninger og følge op på tidligere års
bemærkninger om dette emne, indtil Domstolen har afsagt endelig dom i sagen.

Vores bemærkninger udpeger områder, der kan forbedres, i
23 agenturer

45 Ud over vores erklæringer og punkterne om supplerende oplysninger og andre

forhold fremsætter vi også 54 bemærkninger til 23 agenturer vedrørende områder,
hvor der er behov for yderligere forbedringer (for regnskabsåret 2019 fremsatte vi
82 bemærkninger). De fleste af disse bemærkninger vedrører mangler med hensyn til
den interne kontrol, offentlige udbud og budgetforvaltningen. Svagheder i forbindelse
med offentlige udbud er fortsat den vigtigste kilde til uregelmæssige betalinger.

46 Figur 14 og figur 15 viser antallet af de forskellige typer bemærkninger, der blev

fremsat for de 41 agenturer i hele beretningen, herunder erklæringerne og de
ledsagende punkter om supplerende oplysninger og andre forhold.

18

Sag C-948/19 (Manpower Lit).

19

EUT L 327 af 5.12.2008, s. 9.
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Figur 14 - Antal bemærkninger pr. agentur
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Figur 15 - Antal bemærkninger pr. type af hyppige svagheder
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Kilde: Revisionsretten.

Intern kontrol er det mest fejlbehæftede område

47 Med hensyn til 13 agenturer (ACER, Cepol, EASME, EASO, EBA, EIOPA, EMSA,

ESMA, ENISA, ETF, Eurofound, Frontex og SRB) rapporterer vi svagheder i den interne
kontrol vedrørende manglende forudgående/efterfølgende kontrol (jf. tekstboks 3),
utilstrækkelig forvaltning af budgetmæssige/retlige forpligtelser eller manglende
rapportering i registret over undtagelser. Figur 15 viser de mest almindelige typer
svagheder i den interne kontrol.
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Tekstboks 3
Eksempel på manglende forudgående intern kontrol
Under vores revision konstaterede vi, at der manglede intern kontrol i forbindelse
med gennemførelsen af den rammeaftale, som Europa-Kommissionen indgik i
2018 på vegne af mere end 60 EU-organer. Aftalen omhandler indkøb af
softwarelicenser og IT-ydelser. Kontrahenten, der fungerer som formidler, har ret
til at opkræve et procentuelt tillæg til leverandørpriserne. I forbindelse med
indkøb under denne rammeaftale konstaterede vi f.eks., at EASME ikke foretog
nogen intern kontrol for at fastslå, om kontrahenten havde anvendt de korrekte
priser og opkrævet de korrekte tillæg.

Bemærkninger om delegation af beføjelser vedrørende budgetgennemførelsen

48 Under vores revision konstaterede vi også svagheder vedrørende kontinuitet med

hensyn til delegationer i tilfælde, hvor en delegerende anvisningsberettiget eller en
ved delegation bemyndiget anvisningsberettiget forlader sin post, og navnlig når en ny
administrerende direktør (dvs. agenturets anvisningsberettigede) tiltræder.

49 Rollen som anvisningsberettiget er ikke den samme i agenturerne som i

institutionerne. Institutionerne varetager selv rollen som anvisningsberettiget og
delegerer dette ansvar til bestemte ansatte. Institutionernes generaldirektører og
generalsekretærer er alle ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede. I
agenturerne er det derimod den administrerende direktør, der fungerer som
anvisningsberettiget og gennemfører budgettet på eget ansvar. Det er et væsentligt
kendetegn for agenturerne, at ansvaret for at gennemføre budgettet ligger hos den
administrerende direktør.

50 Spørgsmålet om kontinuitet med hensyn til delegationer, når den

anvisningsberettigede udskiftes eller fratræder, besvares ikke udtrykkeligt i
agenturernes finansforordninger eller den almindelige finansforordning. For at
afhjælpe dette vedtager institutionerne normalt interne regler for gennemførelsen af
deres budgetter, herunder bestemmelser, der omfatter betingelser for udstedelse og
modtagelse af delegationer eller subdelegationer, omfanget af de delegerede
beføjelser og kontinuiteten med hensyn til delegationer, når en anvisningsberettiget
udskiftes eller forlader institutionen.
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51 Med hensyn til to agenturer (ACER og ENISA) har vi punkter om andre forhold i

vores revisionserklæringer, fordi der ikke findes interne regler eller afgørelser om
kontinuitet med hensyn til delegationer i tilfælde, hvor nye administrerende direktører
tiltræder. Dette resulterede i, at en række budgetforpligtelser, retlige forpligtelser og
betalingstransaktioner blev godkendt på grundlag af delegationer, der var udstedt af
den tidligere administrerende direktør og ikke bekræftet af den nye administrerende
direktør. Dette udgjorde efter vores opfattelse en væsentlig svaghed i den interne
kontrol.

52 For så vidt angår ENISA har vi afgivet en erklæring med forbehold om lovligheden

og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne, fordi
en ansat godkendte budgetmæssige forpligtelser og betalingstransaktioner over en
periode på seks uger uden at have nogen form for delegation (jf. punkt 41).

53 I de foregående år har vi konstateret, at andre agenturer håndterer overgangen

fra én administrerende direktør til en ny hensigtsmæssigt. I 2019 tiltrådte nye
administrerende direktører i EASO og EMSA. De vedtog straks afgørelser, der
bekræftede de delegationer, der var udstedt af deres forgængere. I et andet eksempel,
som kan anses for at være god praksis, vedtog EMA's bestyrelse i 2019 et charter om
den administrerende direktørs opgaver og ansvarsområder som anvisningsberettiget,
der indeholder bestemmelser om ophør af den administrerende direktørs funktion
som anvisningsberettiget. Dette svarer til EU-institutionernes praksis med at supplere
de generelle bestemmelser i EU's finansforordning. Europa-Kommissionen har f.eks.
vedtaget interne regler for gennemførelsen af sin sektion i det almindelige budget, der
omhandler kontinuitet med hensyn til delegationer 20.

Svagheder i forbindelse med offentlige udbud er fortsat den vigtigste
kilde til regelstridige betalinger

54 Formålet med reglerne for offentlige indkøb er at sikre fair konkurrence mellem

tilbudsgiverne og at indkøbe varer og tjenesteydelser til den bedste pris, samtidig med
at principperne om gennemsigtighed, proportionalitet, ligebehandling og
ikkeforskelsbehandling overholdes. Vores revision omfattede rammeaftaler, specifikke
20

Artikel 13, stk. 3, i Kommissionens afgørelse af 3.8.2018 - C(2018) 5120 - om de interne
regler for gennemførelse af Den Europæiske Unions almindelige budget (sektionen for
Europa-Kommissionen), hvori det hedder, at medmindre subdelegationen af beføjelser, der
blev udstedt af den nye delegerende anvisningsberettigedes forgænger, specifikt ændres
eller tilbagekaldes af den nye delegerende anvisningsberettigede, er den fortsat gyldig.
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kontrakter og direkte kontrakter indgået af alle agenturer. I ti agenturer (Cedefop,
Cepol, EASO, EBA, EIOPA, EMA, ERCEA, ESMA, eu-LISA og Eurojust) var de reviderede
kontrakter påvirket af forskellige mangler i offentlige udbud, oftest med hensyn til
manglende konkurrence (jf. tekstboks 4), svagheder i processen vedrørende evaluering
af tilbudsgivere og forhold i forbindelse med kontraktgennemførelse. I figur 15 vises
også yderligere statistikker over de mest almindelige typer bemærkninger, der
vedrørte udbud.

Tekstboks 4
Eksempel på manglende overholdelse af en rammeaftales
bestemmelser
Eu-LISA indgik en specifik kontrakt om indkøb af en anden software end den,
kontrahenten havde opført i sit tilbud vedrørende den relevante rammeaftale.
Erhvervelse af et produkt, som ikke indgår i pristilbuddet til et udbud, er muligt i
henhold til EU's finansforordnings artikel 172, stk. 3, litra a), men på betingelse af,
at rammeaftalen også ændres i overensstemmelse hermed. Eu-LISA overholdt ikke
denne betingelse. Købet af den software, der ikke indgik i det oprindelige
pristilbud, er derfor en afvigelse fra rammeaftalen. Både den specifikke kontrakt
og betalingen på 10 399 834 euro er i strid med rammeaftalens bestemmelser.

55 Med hensyn til ACER, EASO, EUIPO, EIGE og Eurofound rapporterede vi desuden

også om regelstridige betalinger, der var foretaget i regnskabsåret 2020 som følge af
regelstridige udbud, der var rapporteret om i tidligere år.

Et stigende antal svagheder i budgetforvaltningen

56 I henhold til EU's finansforordning kan budgetbevillinger for et givet regnskabsår

under visse betingelser fremføres til det følgende regnskabsår 21. EU's finansforordning
fastsætter ingen lofter for sådanne fremførsler, og de kan i betydeligt omfang forklares
med henvisning til aktionernes flerårige karakter, men overdrevet høje niveauer kan
indikere forsinkelser i gennemførelsen af arbejdsprogrammer eller udbudsplaner.
Omfanget af fremførsler var delvis påvirket af covid-19-pandemien. Alternativt kan de
indikere et strukturelt problem, svag budgetplanlægning og eventuelt en overtrædelse
af budgetprincippet om etårighed. For fem agenturer (ACER, ESA, eu-LISA, FRA og
Frontex) rapporterer vi sådanne svagheder.

21

Betingelserne for fremførsler er forklaret i EU-finansforordningens artikel 12 og 13.
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57 Figur 16 giver et overblik over fremførslerne af forpligtede bevillinger pr. agentur

og pr. budgetafsnit. De fremførte forpligtede bevillinger 22 vises som procentdel af de
samlede bevillinger 23 under hvert budgetafsnit.

Figur 16 - Omfanget af fremførsler pr. budgetafsnit
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Kilde: Budget: Agenturernes endelige årsregnskaber for 2020, tal kompileret af Revisionsretten.

22

De forpligtede bevillinger dækker de samlede udgifter til de retlige forpligtelser, der indgås i
det pågældende regnskabsår med henblik på gennemførelse af aktioner, der strækker sig
over et eller flere regnskabsår.

23

De samlede bevillinger, der er opført på agenturets budget for et givet regnskabsår.
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58 Med hensyn til otte agenturer (Cedefop, EBA, EIGE, EIOPA, EMSA, ESMA,

Europol og Frontex) konstaterede vi også forskellige andre svagheder. De vedrørte
bl.a. gebyrforvaltning, for sene betalinger, oplysninger om indbetalte bidrag og
beregning af bidrag fra lande uden for EU til agenturernes budgetter (jf. tekstboks 5).
Figur 15 viser de mest almindelige typer svagheder i budgetforvaltningen.

Tekstboks 5
Eksempel på en svaghed i bidragene fra EFTA-lande, der ikke er
medlemmer af EU
Den metode til beregning af bidrag, som er fastlagt i erklæringen om samarbejdet
mellem Cedefop og EFTA, blev ikke anvendt korrekt i regnskabsåret 2020.
Revisorerne konstaterede tre regnefejl, og det betød overordnet set, at Norges og
Islands bidrag til Cedefops 2020-budget var 20 272 euro højere, end de skulle have
været, og at EU's bidrag var 20 272 euro lavere, end det skulle have været.

Forskellige bemærkninger vedrørende forvaltning af menneskelige
ressourcer

59 Under vores årlige revision af agenturerne i regnskabsåret 2020 noterede vi os en

stigning i svagheder i forvaltningen af menneskelige ressourcer. Vi reviderede
ansættelsesprocedurerne i 22 agenturer. I seks af dem (ACER, EASO, EFSA, EMA,
EMSA og Frontex) konstaterede vi forskellige typer af mangler: utilstrækkelig kontrol
af godtgørelser til nye midlertidigt ansatte (EMSA), manglende besættelse af
lederstillinger i urimelig lang tid (EASO, EFSA), manglende anvendelse af effektiv intern
kontrol under ansættelsesprocedurer (ACER), svagheder i udnævnelsen af
udvælgelsespaneler til ansættelsesprocedurer (EMA) og svagheder i forvaltningen af
nyansattes indplacering i lønklasser (Frontex).

Agenturerne tilpassede sig godt til den hidtil usete covid-19situation

60 Vi supplerede vores finansielle revisionsarbejde med en gennemgang af, hvordan

EU-agenturerne har forvaltet og tilrettelagt deres reaktion på covid-19-krisen. Denne
gennemgang omfattede de områder, der er anført i figur 17. Vi giver også nogle
eksempler på den indvirkning, covid-19 har haft på agenturernes
budgetgennemførelse og arbejdsprogrammer for regnskabsåret 2020.
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Figur 17 - Fokusområder
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Kilde: Revisionsretten.

Agenturerne aktiverede deres beredskabsplaner i god tid for at sikre videreførelsen
af centrale styringsprocesser og personalets trivsel

61 En organisations vigtigste vejledende dokument i en krisesituation er dens plan

for forretningskontinuitet og katastrofeberedskab. Dette dokument er retningsgivende
for arbejdsprocedurer og arbejdets tilrettelæggelse under en krise. Det kan omfatte
hele organisationen eller være specifikt for enkelte forretningsenheder (jf.
tekstboks 6). Planen er baseret på risikovurderinger og scenarieplanlægning og udgør
en vigtig del af organisationens ramme for intern kontrol.
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Tekstboks 6
Eksempel på indholdet af en plan for forretningskontinuitet og
katastrofeberedskab
Grundlæggede centrale oplysninger
om forretningskontinuitet:

• kontaktpersoner i nødstilfælde
• procedurer for nødevakuering
• kommunikationskanaler (liste over
•

e-mail-modtagere, telefonkæde,
websteder)
samlesteder osv.

Principper for forretningskontinuitet:

• definitioner
• sammenfatning af kritiske og væsentlige
•
•
•
•

funktioner og procedurer
retsgrundlag
anvendelsesområde og definitioner
uddannelse og oplysning
test og øvelser.

Reaktion og indsats:

Genopretning og nedtrapning:

• definition af

• definitioner
• tjeklister inden for genopretning
• nedtrapningsprocedurer og

•

krisestyringsgruppernes roller og
ansvarsområder
team vedrørende
forretningskontinuitet og
genopretningsteam

aktører

Kilde: EIOPA's beredskabsplan.

62 Beredskabsplanen er ikke et statisk dokument. ISO-standard nr. 27001

24

pålægger f.eks. organisationer med jævne mellemrum at gennemgå de kontroller
inden for informationssikkerhedskontinuitet, der er på plads og gennemføres i praksis,
for at sikre, at de er gyldige og effektive i vanskelige situationer. Vores gennemgang
viste, at ved udbruddet af covid-19-pandemien havde 37 ud af 41 agenturer (90 %) en
formelt godkendt og opdateret beredskabsplan på plads (jf. figur 18).

24

ISO/IEC 27001 er en international standard for informationssikkerhedsstyring. Den
indeholder krav til etablering, gennemførelse, vedligeholdelse og løbende forbedring af
systemer til styring af informationssikkerhed.
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Figur 18 - Formelt godkendte og opdaterede beredskabsplaner i de fleste
agenturer

Ved udbruddet af covid-19-pandemien havde 37 ud af
41 agenturer en formelt godkendt og opdateret
beredskabsplan på plads. Fire agenturer, EASO, EBA,
EIGE og GSA, havde det ikke.

90 %

Kilde: Revisionsrettens finansielle revision for 2020.

63 Efter de første tegn på virussets spredning i slutningen af 2019 og begyndelsen af

2020 begyndte agenturerne at aktivere deres beredskabsplaner og kriseafbødende
foranstaltninger for at beskytte deres ansatte, oplysninger og fysiske aktiver (jf.
tekstboks 7). Nogle agenturer omdirigerede også ressourcer til at håndtere
pandemiens indvirkning (jf. tekstboks 8). Vores gennemgang viste, at 34 af de 37
(92 %) agenturer, der formelt havde godkendt og opdateret beredskabsplaner, havde
aktiveret dem som en direkte følge af pandemien. De tre agenturer, der ikke
aktiverede deres planer, dvs. BEREC, CdT og EFCA, anførte, at dette ikke var
nødvendigt, fordi deres indledende indsatsforanstaltninger (f.eks. udvidelse af
telearbejde til at omfatte alle medarbejdere) ikke krævede det.
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Tekstboks 7
Tidslinje over EUIPO's aktivering af sin beredskabsplan
25.2.2020

12.3.2020

På grund af den voksende bekymring
over coronaviruspandemien
underrettede HR-afdelingen personalet
om situationen og de forebyggende
foranstaltninger, der burde træffes.

Den administrerende direktørs første
meddelelse til personalet med en
beskrivelse af mulige scenarier, bl.a.
muligheden for at aktivere
beredskabsplanen.

14.3.2020
De spanske nationale myndigheder
erklærede reel undtagelsestilstand,
hvilket forhindrede personalet i at få
adgang til EUIPO's lokaler fra mandag
den 16. marts.

Oplysninger offentliggøres på EUIPO's
intranet, bl.a. oplysninger om, hvordan
der kan tilrettelægges møder ved brug af
videokonferenceværktøjer osv.

15.3.2020

16.3.2020

EUIPO aktiverer sin beredskabsplan og
pålægger personalet at arbejde
hjemmefra. Personalet underrettes om
situationen pr. e-mail og SMS. Tjenesten
for koordinering af beredskabsplanen
kontakter medlemmerne af
beredskabsplanen og ansatte i kritiske
funktioner, der skal sikre kontinuiteten i
EUIPO's tjenester.

Beredskabsplanens scenarie 6
(manglende adgang til EUIPO's
lokaler) sættes i gang EUIPO's IKTpersonale overvåger
forretningsaktiviteter for at sikre
tilgængelige VPN-forbindelser. Daglige
møder tilrettelagt af EUIPO's ledelse
påbegyndes.

Kilde: Svar på Revisionsrettens spørgeundersøgelse og supplerende oplysninger om aktiveringen
fra EUIPO.
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Tekstboks 8
Et særligt tilfælde - ECDC's reaktion på covid-19-pandemien
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), der
blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 25,
har et budget på 82 millioner euro og 271 ansatte. Dets væsentligste opgave er at
indsamle og formidle oplysninger om forebyggelse af og kontrol med sygdomme
hos mennesker samt at afgive videnskabelige udtalelser herom. Centret skal også
koordinere europæisk netværkssamarbejde på dette område. Covid-19pandemiens udbrud i 2020 er den alvorligste hændelse vedrørende
folkesundheden, som ECDC har skullet reagere på, siden det blev operationelt i
2005.
Som reaktion på covid-19-udbruddet aktiverede ECDC sin indsatsplan for
hændelser, som har betydning for folkesundheden, den 9. januar 2020. Dette
dokument var retningsgivende for organisationen gennem hele nødsituationen og
gav det mulighed for at omdirigere de ressourcer, der var nødvendige for at
bekæmpe pandemien. De team i ECDC, der var ansvarlige for håndtering af
folkesundhedskriser, producerede følgende vigtige output om covid-19 i denne
periode: data- og overvågningsopdateringer, herunder hurtige risikovurderinger,
videnskabelig vejledning til støtte for beslutningstagning på
folkesundhedsområdet, oplysninger om sygdoms- og indsatsforanstaltninger
rettet mod sundhedspersonale og offentligheden og svar på ad hoc-anmodninger
fra EU-institutioner og -agenturer. Sideløbende med aktiveringen af planen for
folkesundhedsmæssige krisesituationer gennemførte ECDC aktioner under sin
beredskabsplan, der dækkede den daglige drift fra den 16. marts 2020.
Kilde: Revisionsrettens gennemgang af spørgeskemabesvarelser, ekstern evaluering af ECDC's
reaktion på covid-19 suppleret med interview med ECDC's ansatte og kontrol af de indhentede
oplysninger.

64 Beredskabsindsatsen fra februar til medio marts 2020 omfattede oprettelse af

specifikke team, der skulle lede tilrettelæggelsen og forvaltningen af indsatsen mod
covid-19 (jf. tekstboks 9). Disse team bestod typisk af ledende repræsentanter for
afdelinger i hele organisationen 26. Koordineringsmøder blev i første omgang afholdt
dagligt, også i weekenden, og senere to til tre gange om ugen eller efter behov.
Beredskabsteamene har været aktive i hele den periode, der er omfattet af denne
gennemgang.

25

EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.

26

Direktører, chefer inden for administration/ressourcer, IKT, infrastruktur og logistik,
kommunikation, sikkerhedsfolk.
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Tekstboks 9
Eksempel på en intern taskforce, der blev nedsat for at overvåge og
håndtere indvirkningen af covid-19-pandemien
Den 16. marts 2020 traf den administrerende direktør for EMA beslutning om at
gennemføre yderligere forebyggende foranstaltninger for at mindske risikoen for
spredning af covid-19. I medfør af denne beslutning fik en taskforce bemyndigelse
til at fastsætte procedurer for overvågning og håndtering af indvirkningen af
covid-19-pandemien, rettidig informering af de ansatte og gennemførelse af
strategier til modvirkning af pandemien. Taskforcens mandat var at sikre, at EMA
var forberedt på ethvert muligt scenario. Ifølge beslutningen skulle taskforcens
arbejde organiseres omkring fire særskilte arbejdsområder: 1) terapeutisk
respons, 2) forsyningskæder, 3) forretningskontinuitet og indvirkning herpå,
4) menneskelige ressourcer.
Kilde: Revisionsrettens gennemgang af svar på spørgeundersøgelsen og tilhørende dokumentation.

65 Den 16. marts 2020 var alle agenturer gået over til udvidede ordninger for

telearbejde og instruerede alle ansatte, hvis tilstedeværelse på kontoret ikke var
nødvendig, til at arbejde hjemmefra. Det forhold, at nogle muligheder for fjernarbejde
allerede var på plads før udbruddet, var nyttigt i den henseende. Det betød, at den
foreliggende opgave i marts 2020 snarere indebar opskalering af eksisterende IKTsystemer end en massiv udrulning (jf. tekstboks 10). Vores analyse viste også, at ingen
af agenturerne rapporterede om alvorlige problemer med hensyn til kapacitet
(båndbredde), konnektivitet eller datasikkerhed. Otte agenturer (ACER, BEREC, CPVO,
ECDC, ECHA, EFSA, EIOPA og SRB) gennemførte stresstest af deres IKT-systemer inden
lanceringen, hvilket gav yderligere sikkerhed for, at IKT-systemerne fungerede inden
omstillingen til omfattende telearbejde.
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Tekstboks 10
Eksempler på opskalering af IKT- og telearbejdsordninger
ENISA: En telearbejdsordning havde været på plads siden august 2018. Den
11. marts 2020 udsendte ENISA's ledelse en administrativ meddelelse om
tilladelse til telearbejde for alle ansatte, herunder vikarer. Det tog kun én dag for
ENISA at sikre, at telearbejde var operationelt muligt for alle ansatte.
EMSA: Telearbejde for alle ansatte begyndte den 16. marts 2020 og var
operationelt med det samme. Ifølge agenturet havde EMSA's ansatte pr. 3. juni
2020 afholdt 68 000 en-til-en-møder i Skype, 3 444 konferencer i Skype, 2 203 entil-en-møder i Teams og 287 gruppemøder i Teams.
EUIPO: Fra det tidspunkt, hvor beslutningen blev taget, var lanceringen
øjeblikkelig (jf. også tekstboks 7). De ansattes fulde omstilling til et arbejdsmiljø
baseret på fjernarbejde skete i løbet af en weekend.
ECHA: Agenturet lukkede sine lokaler den 17. marts 2020 og gik over til
telearbejde som hovedregel, med undtagelser tilladt for de ansatte, som udfører
væsentlige funktioner. Der var ikke behov for en indfasningstid for at sikre alle
ansattes fjernadgang til systemerne.
Europol: I løbet af en weekend blev der uddelt ca. 400 bærbare computere til de
ansatte for at sikre forretningskontinuiteten.
Cedefop: En telearbejdsordning havde været på plads siden oktober 2017. De
ansatte havde fået udleveret laptops og havde adgang til samarbejdsbaserede
onlineværktøjer og papirløse procedurer. Dette gjorde det muligt for de ansatte at
fortsætte arbejdet efter den 17. marts 2020, hvor alle opgaver begyndte at blive
udført på afstand.
Kilde: Resultaterne af Revisionsrettens spørgeundersøgelse, interview med ansatte i agenturerne
og kontrol af de indhentede oplysninger.

66 Efterhånden som pandemien skred frem, ændrede og opdaterede agenturerne

gradvist deres planer eller udarbejdede specifikke nødplaner for bedre at kunne
håndtere de særlige virkninger, som pandemien havde på deres individuelle
organisationer og aktioner. Pr. 31. december 2020 havde 16 agenturer foretaget eller
planlagt gennemgange af deres eksisterende beredskabsplaner på grundlag af de
erfaringer, de havde gjort hidtil 27. Cepol medtog f.eks. et pandemiscenario i sin plan.
EASA var som reguleringsmyndighed i luftfartssektoren særligt berørt af
27

ACER, BEREC, CdT, Cepol, CPVO, EACEA, EASA, EASME, EBA, ECDC, EFCA, EIOPA, EMSA, ETF,
Europol og SRB.
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pandemisituationen. Det besluttede at fokusere sin beredskabsplan og sine
indsatsforanstaltninger på specifikke sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter af
covid-19, ikke kun dem, der vedrørte dets ansatte, men også dem, der vedrørte
luftfartspersonale, passagerer og andre interessenter i luftfartssektoren generelt. Fem
agenturer, EBA, ECDC, EIOPA, Europol og EUIPO, har bestilt eksterne evalueringer af
forvaltningen og tilrettelæggelsen af deres indsatsforanstaltninger.

67 Alle agenturer havde medtaget nedtrapningsforanstaltninger i deres

foranstaltninger vedrørende forretningskontinuitet: f.eks. planer for de ansattes
gradvise tilbagevenden til kontoret. De fleste agenturer anvendte en gradvis tilgang,
typisk i form af en plan bestående af fire faser (jf. eksemplet i tekstboks 11), hvilket
muliggjorde en kontrolleret optrapning eller nedtrapning afhængigt af pandemiens
udvikling. Gennemførelsen af optrapnings- og nedtrapningsforanstaltningerne havde
til formål at følge anbefalinger og anvisninger fra nationale og regionale
sundhedsmyndigheder samt risikovurderinger og vejledning fra Europa-Kommissionen,
ECDC og WHO. I praksis varierede gennemførelsen imidlertid fra agentur til agentur,
dog først og fremmest afhængigt af de forskellige nationale/regionale foranstaltninger,
som de relevante myndigheder havde truffet.

Tekstboks 11
Eksempel på trinene i en plan for tilbagevenden til kontoret
Den 13. maj 2020 vedtog EASA en strategi for gradvis tilbagevenden til kontoret og udarbejdede
en handlingsplan, der blev formidlet til personalet. Personalets tilbagevenden til kontoret blev
tilrettelagt i fire faser:

FASE 0

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Telearbejde som
hovedregel

Forsigtigt første
ophævelse af
nedlukningsforanstaltninger

Progressiv
genåbning

En "ny normal"
generel
genåbning

Kilde: Svar på Revisionsrettens spørgeundersøgelse, oplysninger fra agenturet.

68 Hovedformålet med beslutningen om at gå over til omfattende telearbejde var at

beskytte de ansatte. Prioriteringen af personalets trivsel var synlig i en lang række
interne dokumenter, vi konsulterede, hvilket også blev bekræftet i interview med
agenturernes ledelse. Pandemiens indvirkning på agenturernes arbejde og ansatte,
herunder tilrettelæggelsen af de ansattes tilbagevenden til kontoret, blev også drøftet
udførligt i EUAN's rådgivende gruppe vedrørende nye arbejdsformer (jf. tekstboks 2).
De oplysninger, som EUAN udleverede til os, viste, at de fleste ansatte i agenturerne
generelt havde håndteret den vanskelige situation som følge af pandemien godt.
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Agenturernes tidsplanlægningsstatistikker viste, at de ansatte havde arbejdet flere
timer 28 end før for at klare de nye opgaver, der forventedes af dem. Feedback fra
agenturerne viste, at de ansatte var engagerede og arbejdede mindst på samme
niveau som tidligere. Ifølge de agenturer, der er specialiseret i arbejdsvilkår, f.eks.
Eurofound og EU-OSHA, er produktionsmæssige spidsbelastningsperioder (og
engagement hos de ansatte) normale i krisetider, men ikke bæredygtige over tid.
EUAN-netværkets medlemmer anslog, at procentdelen af de ansatte, der havde givet
udtryk for en eller anden form for vanskelighed, varierede fra 10 % til 20 %.
Væsentlige styringsprocesser og den daglige drift fortsatte uden alvorlige
forstyrrelser, dog med visse undtagelser

69 Hvert agentur har en bestyrelse, som udgør agenturets højeste

forvaltningsniveau. Bestyrelsens vigtigste opgave er at udstikke strategiske
retningslinjer for agenturet og føre tilsyn med dets aktiviteter 29. Efter aflysningen af
fysiske bestyrelsesmøder i anden halvdel af marts 2020 blev møderne erstattet med
skriftlige procedurer eller overgik til virtuel form. I dette nye miljø kunne bestyrelserne
mødes, således som det kræves i agenturernes oprettelsesforordninger, og vedtage
retligt påkrævede beslutninger rettidigt. Afstemningsprocedurerne fortsatte ved hjælp
af specifikke elektroniske værktøjer til afstemning, f.eks. EU Survey, bl.a. også til
klassificerede eller fortrolige afgørelser. Eksempler på vedtægtsmæssige beslutninger,
som agenturerne traf under pandemien, omfatter beslutninger om vedtagelse af
budgetter, ændringer, overførsler, programmeringsdokumenter, årlige
aktivitetsrapporter og erklæringer om endelige regnskaber. Under pandemien har
bestyrelserne udpeget nye højtstående ansatte, f.eks. administrerende direktører, i
EMA, EBA, EASME og GSA. Bestyrelserne har således været i stand til at udøve deres
forvaltningsrolle effektivt under pandemien.

70 Vores gennemgang viste, at agenturerne var i stand til at sikre den fortsatte drift

af deres centrale forretningsfunktioner (administration, IKT, HR osv.) under pandemien
takket være omstillingen til virtuelle ordninger for beslutningstagning og telearbejde.

28

36 medlemmer af netværket deltog, men på nuværende tidspunkt foreligger der ingen
konsoliderede data. Konklusionen er baseret på referaterne fra møderne i EUAN.

29

Navnet på bestyrelserne varierer fra agentur til agentur: Nogle agenturer har et tilsynsråd,
andre har et administrationsråd og andre har en bestyrelse. Forvaltningsorganerne ledes
derimod af styrelseskomitéer.

47

71 På trods af pandemien var agenturerne i stand til at indkøbe varer og

tjenesteydelser til tiden og i den krævede mængde og kvalitet. Vi konstaterede meget
få tilfælde, hvor indkaldelser af tilbud havde været uden resultat, hvor der ikke var
modtaget nok tilbud fra tilbudsgiverne, eller hvor visse tjenester var blevet
suspenderet eller annulleret. Tilbudsgivernes anmodninger om fristforlængelser blev
imødekommet uden væsentlige forsinkelser. Agenturerne havde indført elektroniske
procedurer for afgivelse af tilbud (e-submission) i forbindelse med offentlige udbud,
hvilket gjorde det muligt for dem at fortsætte i et virtuelt miljø 30.
Evalueringsudvalgenes arbejde blev udført online; evalueringspanelerne underskrev
afgørelser elektronisk eller bekræftede i særlige tilfælde resultater pr. e-mail. Et andet
eksempel var en midlertidig regel, der blev indført efter vejledning fra EuropaKommissionen, og som tillod elektroniske signaturer på kontrakter i stedet for
signaturer med blåt blæk, indtil de mere normale måder at arbejde på blev genoptaget
(jf. tekstboks 12).

Tekstboks 12
Eksempel på foranstaltninger, der blev truffet af et agentur i
forbindelse med forvaltningen af udbud som reaktion på covid-19pandemien
Europol gennemførte en række foranstaltninger for at opretholde effektivitet i
forvaltningen af udbud og relaterede aktiviteter:
o

vurdering af væsentlige aktiviteter, som organisationen skulle opretholde, da
pandemien brød ud

o

udfærdigelse af breve, der underrettede udvalgte kontrahenter om
pandemiens karakter af force majeure og indvirkningen på igangværende
specifikke kontrakter og indkøbsordrer

o

afgivelse af hasteordrer til dækning af ekstraordinære behov som følge af
pandemien (f.eks. hardware, software og facilitetsprodukter)

o

ydelse af strategisk og juridisk rådgivning om indkøb og kontrakter med kort
varsel (navnlig i forbindelse med spørgsmål som beskyttelse af medicinske
data under krisen, afvisning af at acceptere force majeure-erklæringer,
udformning af e-signaturer, indkøb og udrulning)

o

ændring af forskellige kontrakter for at justere de risici, der var forbundet
med pandemien (f.eks. ændringer i kontraktomfang, leveringsmetoder,
fjernarbejde for konsulenter).
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72 Med hensyn til indkøb og kontrakter under pandemien konstaterede vi, at

agenturerne havde anmodet om vejledning hos deres partner-GD og/eller GD BUDG
fra sag til sag, før de gik videre med en sag. Vi konstaterede ikke nogen overdreven
brug af direkte tildeling uden konkurrence på grund af pandemien sammenlignet med
de foregående år. I ét tilfælde noterede vi os, at EASO af yderst påtrængende grunde
havde anvendt undtagelsen i punkt 11.1, litra c), i bilag I til finansforordningen for at
afhjælpe en betydelig forstyrrelse i leveringen af personlige værnemidler under en
eksisterende kontrakt. Denne svaghed vedrørte ikke udbuddets lovlighed og formelle
rigtighed. Samlet set konkluderede vi, at udbudsreglerne generelt var blevet overholdt
med nogle få specifikke undtagelser (jf. tekstboks 13).

Tekstboks 13
Eksempler på manglende overholdelse af udbudsregler i direkte
tilknytning til covid-19-pandemien
EIOPA: I maj 2020 underskrev EIOPA en kontrakt om afholdelse af personlige
uddannelseskurser. På daværende tidspunkt var pandemien under udvikling, og
begrænsningerne vedrørende begivenheder med personligt fremmøde var
allerede kendt. EIOPA undertegnede i august 2020 en kontraktændring, som
omfattede nye kontraktposter vedrørende afholdelse af virtuelle kurser. De faste
priser for disse virtuelle kurser var højere end de priser for fysiske kurser på
stedet, der var fastsat i den oprindelige kontrakt. Disse ændringer udgør nye
kontraktbetingelser. Hvis de havde været inkluderet i det oprindelige udbud,
kunne de potentielt have tiltrukket yderligere tilbudsgivere uden den geografiske
begrænsning, som følger af fysisk undervisning, og prisen kunne have været mere
konkurrencedygtig. Kontraktændringen er ikke i overensstemmelse med direktiv
2014/24/EU 31 og er derfor regelstridig.
Cepol: Agenturet betalte et afbestillingsgebyr for en hotelreservation til et
uddannelsesarrangement i Budapest i september 2020.
Uddannelsesarrangementet blev aflyst på grund af covid-19-restriktioner. Hvis
Cepol i stedet havde gjort brug af force majeure-klausulen i rammeaftalen, kunne
det have annulleret reservationen uden omkostninger. I dette tilfælde beskyttede
Cepol ikke EU's finansielle interesser effektivt.
Kilde: Revisionsrettens finansielle revision for 2020.

30

Agenturer, der stadig anvender et papirbaseret system til modtagelse af tilbud af lav værdi,
godkender undtagelsesvis tilbud pr. e-mail i stedet for på papir, indtil de normale
procedurer genoptages.

31

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).
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73 Vi bemærkede en række forstyrrelser i ansættelses- og udvælgelsesprocedurer

som følge af de nedlukningsforanstaltninger og rejserestriktioner, der blev indført i
marts 2020 (jf. eksemplerne i tekstboks 14). Fra midten af april 2020 var de fleste
agenturer i stand til at genoptage og fortsætte rekrutteringen, da der var blevet indført
onlineprocedurer for at sikre, at udvælgelses- og introduktionsprocedurer kunne
gennemføres på afstand. Fjernløsninger har gjort det muligt at fortsætte vigtige
ansættelsesprocedurer, men der har været nogle problemer. Flere agenturer beskrev
processen som besværlig og tidskrævende og angav, at disse procedurer i starten
havde været påvirket af tekniske problemer såsom problemer med tilslutningen eller
kandidaters pludselige manglende tilgængelighed og udfordringen med at afholde
introduktionsprocedurer i et virtuelt miljø. En anden udfordring i forbindelse med
fjerntestning var, at det var vanskeligt for kandidaterne at godtgøre kendskab til visse
kompetencer online.

74 Det forhold, at rekrutteringen aftog i begyndelsen af 2020, medførte en fremtidig

risiko for flaskehalse inden for menneskelige ressourcer, da der i forbindelse med det
stigende antal fremtidige ansatte vil være behov for passende (virtuelle)
introduktionsprocedurer, oprettelse af personalemapper, uddannelseskurser og
vurderinger. Presset vil være særligt stort på de agenturer, der rekrutterer i stort antal,
f.eks. Frontex (jf. tekstboks 14); det vil i mindre grad være et problem for mindre
agenturer.
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Tekstboks 14
Pandemiens indvirkning på rekrutteringen
Frontex: Den generelle nedgang i rekrutteringen som følge af pandemien
forsinkede rekrutteringen af de 40 observatører af grundlæggende rettigheder,
der i henhold til forordning (EU) 2019/1896 32 skulle være udpeget senest den
31. december 2020. På tidspunktet for vores revision var der ikke udpeget nogen
observatører. Denne situation udgør en alvorlig risiko for agenturets operationer
og omdømme.
EASO: Den 28. februar 2020 aflyste den administrerende direktør alle planlagte
ansættelsessamtaler. Alle de 161 kandidater, der var blevet indkaldt til interview
og test i Malta, blev informeret herom. Aflysningen medførte en forsinkelse på en
måned for alle rekrutteringer og vil indebære et udfordrende inflow af nyansatte
på et senere tidspunkt.
Kilde: Svar på Revisionsrettens spørgeundersøgelse.

75 Risiciene i forbindelse med udvælgelsesprocedurerne er blevet afbødet.

Ansøgninger blev indsendt elektronisk til de funktionelle mailbokse, der var oprettet til
dette formål, og interview blev gennemført på afstand (online ved hjælp af Teams,
Outlook eller Skype). Skriftlige prøver blev gennemført online, enten på en-til-en basis
mellem kandidaten og en HR-repræsentant fra agenturet, eller under tilsyn af en
ekstern tjenesteyder. Medlemmer af evalueringspanelet var i stand til at mødes
virtuelt og godkende dokumenter og beslutninger ved hjælp af elektroniske signaturer
eller pr. e-mail.

32

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1896 (EUT L 295 af 14.11.2019, s. 1).
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76 En yderligere udfordring, der var forbundet med pandemien, var kravet om, at

kandidater skal underkastes en lægeundersøgelse med henblik på ansættelse. I nogle
lande var adgangen til medicinske ydelser afbrudt på grund af strenge nedlukninger. I
visse tilfælde benyttede agenturerne sig af Europa-Kommissionens lægetjeneste i
Bruxelles, som dog lukkede i en periode, hvilket berørte de agenturer, der ville benytte
sig af den til deres lægeundersøgelser med henblik på ansættelse. I henhold til
instrukser fra Europa-Kommissionen indvilligede agenturerne i at udskyde disse
undersøgelser ved at tilbyde betingede kontrakter, hvilket gav nyansatte mere tid til at
få foretaget undersøgelserne. Vores gennemgang viser, at 15 agenturer (37 %)
anvendte denne mulighed til fortsat at kunne rekruttere ansatte33. Hvis
undersøgelserne ikke blev gennemført inden for den fastsatte frist, normalt inden
prøvetidens udløb, ville kontrakterne være ugyldige.
På trods af covid-19-pandemien har agenturerne fortsat udøvet deres mandat, om
end i et langsommere tempo

77 Selv om det er vanskeligt helt at isolere indvirkningen af pandemien, kan vi

konkludere, at pandemien i varierende grad har påvirket alle agenturernes
væsentligste forretningsområder.

78 Generelt har pandemien fremskyndet skiftet i arbejdsformer; dette har ført til

budgetbesparelser på flere områder. Ingen af agenturerne har udnyttet deres
budgetter til tjenesterejser og rejserelaterede omkostninger fuldt ud. I nogle agenturer
var reduktionen tæt på 90 %. Besparelserne skyldes også forsinkelser i eller aflysninger
af ansættelsesprocedurer, lægeundersøgelser med henblik på ansættelse og
personlige møder samt kurser, der blev afholdt online. Tilsvarende var der også et
meget begrænset behov for levering af kantineydelser og rengøringsydelser,
forsyningsydelser på stedet, f.eks. vand og elektricitet, og sikkerhedstjenester.

79 Agenturerne gennemgik deres budgetter og mål, foretog omprioriteringer og

omfordelte midler til andre områder for at undgå for store bevillingsbortfald ved årets
udgang, men vi konstaterede visse svagheder (jf. punkt 56 og 57). Nedgangen i
aktiviteter og skiftet i arbejdsformer væk fra tjenesterejser og fysiske møder osv. kan
ikke desto mindre ses i en række nedskæringer i agenturernes vedtagne budgetter for
2020 og den efterfølgende tilbageførsel af bevillinger til Europa-Kommissionen. En

33

ACER, BEREC, CPVO, EBA, ECHA, EASO, EIOPA, ERCEA, ESMA, EUIPO, Eurojust, Frontex, GSA,
INEA og SRB.
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anden indikator er den generelle stigning, vi har set i omfanget af bevillinger, der blev
fremført fra regnskabsåret 2020 til regnskabsåret 2021 i forhold til det foregående år.

80 Vi bemærkede, at nogle agenturer, der modtager gebyrer (ECHA, EASA og ERA),

har oplevet øget volatilitet i de gebyrer, der faktureres og opkræves, hvilket påvirker
deres budgetplanlægning og finansielle stabilitet generelt. ECHA rapporterede f.eks.
om betydelige fald i gebyrindtægterne i 2020 (7,0 millioner euro mindre i
gebyrindtægter under REACH-forordningen end det, der oprindeligt var budgetteret),
og det samme gjorde EASA (3,2 millioner euro mindre i gebyrindtægter i forhold til
2019).

81 Med hensyn til arbejdsprogrammer og -aktiviteter har pandemien medført

betydelige omprioriteringer af ressourcer og planlagte aktiviteter i retning af covid-19relaterede aktiviteter. Gode eksempler herpå findes på politikområdet sundhed (ECDC,
EMA). For ECDC er pandemien ifølge en ekstern evaluering 34 (jf. også tekstboks 8) den
alvorligste folkesundhedsmæssige krisesituation, som agenturet har skullet reagere på,
siden det blev oprettet i 2004. I 2020 var EU's covid-19-indsats blevet ECDC's vigtigste
aktivitet, hvortil størstedelen af agenturets tid og ressourcer blev anvendt 35. EMA
undergik en større forandring af hele det landskab, det opererer i. Pandemien har
navnlig berørt hele det europæiske netværk for regulering af lægemidler (EMRN) 36 og
lagt et pres på EMA for at styrke koordineringen af EU's regulatoriske netværk og
fremskynde udvalgsprocedurerne for covid-19-relaterede produkter. I november 2020
fremsatte Europa-Kommissionen også et forslag til en ny forordning, der skal supplere
og styrke agenturets nuværende kerneopgaver og udvide agenturets mandat for
yderligere at lette en koordineret reaktion på sundhedskriser på EU-plan 37.

34

Strategi- og resultatanalyse af ECDC's reaktion på covid-19, McKinsey, november 2020.

35

Ifølge centrets årlige aktivitetsrapport for 2020 måtte det annullere eller udskyde 35 % af
de oprindeligt planlagte output for 2020 og omdirigere ressourcer i retning af covid-19relaterede foranstaltninger.

36

EMRN er et netværk af nationale kompetente myndigheder i EU-medlemsstaterne og Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der samarbejder med EMA og EuropaKommissionen.

37

EMA's endelige programmeringsdokument 2021-2023 (EMA/53919/2021).
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82 Agenturer, der gennemfører EU-politikker på andre områder, blev også berørt.

Frontex var f.eks. ikke i stand til at gennemføre de planlagte
tilbagesendelsesaktiviteter på grund af de globale rejserestriktioner og oplevede en
nedskæring på 52,5 % i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for tilbagesendelser
i 2020. Eurofounds planlagte feltarbejde vedrørende den 7. europæiske undersøgelse
af arbejdsvilkårene blev ændret betydeligt, hvilket hæmmer potentialet for en
tendensanalyse af arbejdsvilkårene over mere end 20 år. Endvidere oplevede EASA,
EMSA og ERA pludselige omprioriteringer, da de skulle udstikke nye retningslinjer for
at sikre, at transport- og mobilitetssektorerne overholdt de europæiske sikkerheds- og
sundhedsforanstaltninger og -protokoller som en direkte følge af pandemien.

83 Vi konstaterede således, at agenturerne traf relevante foranstaltninger og hurtigt

tilpassede deres arbejde til pandemien. Dette blev opnået gennem hurtige
digitaliseringsforanstaltninger, et bedre samarbejde og forbedringer i den måde,
hvorpå agenturerne udvekslede oplysninger, så de kunne forblive operationelle (jf.
tekstboks 15).

Tekstboks 15
Eksempler på god praksis, der bør fortsættes
Vi vil gerne fremhæve en række eksempler på god praksis, som EU-agenturerne
bør fortsætte, efterhånden som situationen gradvist igen bliver normal.
o

Fortsat indarbejdelse af de erfaringer, der hidtil er gjort under pandemien, i
gennemgange af og procedurer for forretningskontinuitet.

o

Fortsat gennemførelse af den digitaliseringsproces, der er blevet fremskyndet
af pandemien, f.eks. ved at indføre fuldt digitale arbejdsgange og tekniske
løsninger for arbejdsområder.

o

Fortsat udvikling af de foranstaltninger vedrørende ansattes trivsel og de
værktøjer til faglig udvikling, der blev indført under pandemien.

o

Fortsat tilpasning af personalevurderingsprocedurerne og -indikatorerne til et
virtuelt/hybridt arbejdsmiljø.

o

Fortsat tilpasning af programmeringen og målene for at afspejle EUagenturernes operationer og levering af tjenester under (post-)covid-19forhold.
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Liste over akronymer for EU's
agenturer og andre EU-organer
Akronym

Fuldt navn

Akronym

Fuldt navn

ACER

Den Europæiske Unions
Agentur for Samarbejde
mellem Energireguleringsmyndigheder

EMCDDA

Det Europæiske
Overvågningscenter for
Narkotika og
Narkotikamisbrug

BERECkontoret

Agenturet for Støtte til
BEREC

EMSA

Det Europæiske Agentur
for Søfartssikkerhed

CdT

Oversættelsescentret for
Den Europæiske Unions
Organer

ENISA

Den Europæiske Unions
Agentur for
Cybersikkerhed

Cedefop

Det Europæiske Center for
Udvikling af
Erhvervsuddannelse

EPPO

Den Europæiske
Anklagemyndighed

Cepol

Den Europæiske Unions
Agentur for Uddannelse
inden for Retshåndhævelse

ERA

Den Europæiske Unions
Jernbaneagentur

CHAFEA

Forvaltningsorganet for
Forbrugere, Sundhed,
Landbrug og Fødevarer

ERCEA

Forvaltningsorganet for
Det Europæiske
Forskningsråd

CPVO

EF-Sortsmyndigheden

ESA

EACEA

Forvaltningsorganet for
Undervisning, Audiovisuelle
Medier og Kultur

ESMA

EASA

Den Europæiske Unions
Luftfartssikkerhedsagentur

ETF

EASME

Forvaltningsorganet for Små
og Mellemstore
Virksomheder

EUIPO

Euratoms
Forsyningsagentur
Den Europæiske
Værdipapir- og
Markedstilsynsmyndighed
Det Europæiske
Erhvervsuddannelsesinstitut
Den Europæiske Unions
Kontor for Intellektuel
Ejendomsret
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Akronym

Fuldt navn

Akronym

Fuldt navn

EASO

Det Europæiske
Asylstøttekontor

eu-LISA

Det Europæiske Agentur
for den Operationelle
Forvaltning af Store ITsystemer inden for
Området med Frihed,
Sikkerhed og
Retfærdighed

EBA

Den Europæiske
Banktilsynsmyndighed

EU-OSHA

Det Europæiske
Arbejdsmiljøagentur

ECDC

Det Europæiske Center for
Forebyggelse af og Kontrol
med Sygdomme

Eurofound

Det Europæiske Institut
til Forbedring af Leve- og
Arbejdsvilkårene

ECHA

Det Europæiske
Kemikalieagentur

Eurojust

Den Europæiske Unions
Agentur for Strafferetligt
Samarbejde

EEA

Det Europæiske
Miljøagentur

Europol

EFCA

EU-Fiskerikontrolagenturet

FRA

EFSA

Den Europæiske
Fødevaresikkerhedsautoritet

Frontex

EIGE

EIOPA

EIT

Det Europæiske Institut for
Ligestilling mellem Mænd
og Kvinder
Den Europæiske
Tilsynsmyndighed for
Forsikrings- og
Arbejdsmarkedspensionsor
dninger
Det Europæiske Institut for
Innovation og Teknologi

Den Europæiske Unions
Agentur for
Retshåndhævelsessamarbejde
Den Europæiske Unions
Agentur for
Grundlæggende
Rettigheder
Det Europæiske Agentur
for Grænse- og
Kystbevogtning

GSA

Det Europæiske GNSSAgentur

HADEA

Det Europæiske
Forvaltningsorgan for
Sundhed og Det Digitale
Område

INEA

Forvaltningsorganet for
Innovation og Netværk
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Akronym

Fuldt navn

Akronym

Fuldt navn

ELA

Den Europæiske
Arbejdsmarkedsmyndighed

REA

Forvaltningsorganet for
Forskning

EMA

Det Europæiske
Lægemiddelagentur

SRB

Den Fælles
Afviklingsinstans
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