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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 22. oktober 2020 

EU har endnu ikke udnyttet sine agenturers potentiale fuldt ud 

EU-agenturerne spiller en stadig vigtigere rolle i Unionen, men deres rolle med hensyn til at tjene 
EU-borgerne effektivt skal evalueres grundigere. Sådan lyder konklusionen i en beretning, som Den 
Europæiske Revisionsret fremlægger i dag. Revisionsretten godkendte 2019-regnskaberne for alle 
EU-agenturer på nær to og bekræftede de positive resultater, den havde rapporteret om i de 
foregående år. Revisionsretten vurderede også for første gang, i hvor høj grad EU har sat 
agenturerne i stand til at gennemføre sine politikker til gavn for offentligheden. Ifølge revisorerne 
er der behov for mere netværkssamarbejde og samarbejde - samt mere fleksibilitet med hensyn til 
agenturernes struktur og drift samt eventuelle afvikling. 

"I lighed med de andre år undersøgte vi alle EU-agenturers økonomiske forvaltning, og vi konstaterede, 
at deres regnskaber var i tilstrækkelig god form," siger Alex Brenninkmeijer, det medlem af 
Revisionsretten, der er ansvarligt for revisionen. "For første gang så vi også på, hvordan agenturerne 
generelt bidrager til EU-politikkerne og til samarbejde i borgernes interesse. Vi foreslår, at 
agenturernes samarbejde styrkes for at udvikle dem til EU-centre for ekspertise og 
netværkssamarbejde." 

Økonomisk forvaltning. Revisorerne bekræftede alt i alt de positive resultater, som de i de foregående 
år har rapporteret om. De afgav en blank erklæring om 2019-regnskaberne for alle de 41 agenturer, 
de reviderede, hvilket betyder, at regnskaberne giver et retvisende billede af agenturernes finansielle 
stilling, transaktioner og pengestrømme i overensstemmelse med regnskabsreglerne. På samme måde 
fandt de næsten ingen fejl med hensyn til lovligheden og den formelle rigtighed af agenturernes 
indtægter og betalingstransaktioner, bortset fra nogle problemer vedrørende betalinger ved 
Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) og Det Europæiske 
Asylstøttekontor (EASO). Revisorerne understreger behovet for, at agenturerne yderligere forbedrer 
den økonomiske forvaltning ved blandt andet at fokusere på offentlige udbud, interessekonflikter og 
ansættelsesprocedurer. 

Performance. Hvor Revisionsretten tidligere fokuserede på hvert enkelt agenturs performance, har 
den nu udpeget to nøglekriterier for alle EU-agenturer, med henblik på at disse bidrager mere effektivt 
til EU's politikker. 

For det første så revisorerne på, om agenturernes livscyklus er fleksibel nok til at tjene det relevante 
EU-politikområde og det europæiske samarbejde i et foranderligt globalt landskab. I den forbindelse 
konstaterede de, at der mangler fleksibilitet i agenturernes struktur og drift samt eventuelle afvikling. 
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På nogle politikområder er der flere agenturer, og det kan føre til overlapning mellem deres mandater 
og/eller aktiviteter. 

For det andet undersøgte revisorerne, i hvilket omfang agenturerne har fungeret som centre for 
ekspertise og netværkssamarbejde under deres gennemførelse af EU-politikker, og konstaterede, at 
deres potentiale ikke udnyttes fuldt ud. I nogle agenturer observerede revisorerne alt for komplekse 
eller svage forvaltningsordninger. Eksempelvis er nogle agenturers bestyrelser temmelig store, hvilket 
til tider giver risiko for ineffektiv beslutningstagning og betydelige administrationsomkostninger. Nogle 
bestyrelsers sammensætning giver derudover mulighed for at tage hensyn til mange nationale 
synspunkter, men giver ingen garanti for forpligtelse fra medlemsstaternes side. 
I revisionen antydes det også, at nogle agenturer kunne have varetaget deres rolle bedre, hvis de havde 
fået mere støtte fra medlemsstaterne, industrien, Kommissionen eller andre agenturer. Endelig 
konstaterede revisorerne, at agenturernes bidrag til EU-politik og -samarbejde ikke måles og formidles 
klart til offentligheden. Det opsøgende arbejde på internationalt plan er også begrænset - på trods af 
visse gode resultater inden for f.eks. luftfart og retligt samarbejde. 

Nogle af de risici, som revisorerne har gjort opmærksom på, har konsekvenser både set ud fra et 
finansielt og performancerelateret perspektiv - i nogle tilfælde f.eks. utilstrækkelige menneskelige og 
finansielle ressourcer. Nogle agenturer er i deres kritiske funktioner alt for afhængige af eksterne 
kontrahenter, hvilket medfører risici med tilknytning til offentlige udbud. Andre har - af lovgivnings- 
eller forvaltningsmæssige årsager - måske ikke reageret fyldestgørende og tilpasset deres 
arbejdsprogram eller budget til hastigt skiftende miljøer. Endelig er nogle agenturer konstant 
underbemandede, mens andre ikke er i stand til at udnytte deres årlige budget fuldt ud. 

Revisorerne anbefaler generelt, at Kommissionen og agenturerne: 
o evaluerer agenturernes sammenhæng grundigere i løbet af deres levetid og tilpasser 

ressourcerne i overensstemmelse hermed 
o vurderer ineffektivitet på forvaltningsområdet, styrker ansvarlighed og forbedrer 

performancerapporteringen, så den ikke blot fokuserer på agenturernes aktiviteter, men 
også på deres bidrag til politikgennemførelse 

o letter agenturernes bestræbelser på at fungere fuldt ud som centre for ekspertise og 
netværkssamarbejde på deres respektive politikområder. 

 
Baggrundsoplysninger 

EU's agenturer er kendetegnet ved forskellige forvaltningsstrukturer, mandater og opgaver, og EU har 
i årenes løb oprettet en række agenturer for at imødegå forskellige former for udfordringer. De fleste 
agenturer finansieres næsten udelukkende over EU-budgettet og har en gennemsigtig økonomisk 
forvaltning, idet Revisionsretten reviderer deres årsregnskaber. Det er imidlertid vanskeligere at 
vurdere, hvor godt agenturerne opfylder deres respektive mandater, hvilket Revisionsretten har 
fremhævet i flere tidligere forvaltningsrevisioner af de enkelte agenturer. I årenes løb har revisorerne 
gentagne gange henvist til behovet for bedre forvaltning, ansvarlighed og performancerapportering. I 
år har Revisionsretten for første gang suppleret sine årsberetninger om EU-agenturernes finanser med 
en samlet vurdering af de betingelser, hvorunder de tjener Unionen, medlemsstaterne og 
offentligheden. 
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"Årsberetningen om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019", detaljerede revisionserklæringer for 
hvert agentur og særberetning nr. 22/2020 "EU-agenturernes fremtid: Potentiale for mere fleksibilitet 
og samarbejde" kan findes på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. Oplysninger 
om Revisionsrettens foranstaltninger på baggrund af covid-19-pandemien kan fås her. 

Pressekontakt vedrørende denne beretning: Claudia Spiti - E: claudia.spiti@eca.europa.eu 
M: (+352) 691553547 
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