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Pressmeddelande

Luxemburg den 15 oktober 2019

EU:s revisorer godkänner EU-byråernas räkenskaper men
vill se åtgärder som förbättrar den finansiella
förvaltningen
Europeiska revisionsrätten har godkänt 2018 års räkenskaper för samtliga 41 EU-byråer och
bedömt att de är tillförlitliga och bekräftar de positiva resultat som rapporterats tidigare år. I
årets årsrapport, som offentliggörs idag, godkände revisorerna även byråernas intäkter och
kostnader – utom när det gäller Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) på grund av
fortsatta problem med deras betalningar. Byråerna bör dock fortsätta förbättra sin finansiella
förvaltning i olika avseenden, och då särskilt sättet att genomföra offentliga upphandlingar, för
att fullt ut följa reglerna och se till att få bästa möjliga valuta för pengarna.
EU-byråerna utför specifika tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter som hjälper EUinstitutionerna att utforma och genomföra sin politik inom områden såsom hälsa, säkerhet,
trygghet, frihet och rättvisa. De ligger i olika medlemsstater och sysselsätter omkring 11 400
personer – en femtedel av hela EU-personalen. Deras totala budget 2018 uppgick till 4,2 miljarder
euro (en ökning med 20 % från 2017), vilket motsvarar cirka 2,9 % av EU:s totala allmänna budget.
”EU-byråerna är en central del i EU-strukturen och vår revision är en årlig kontroll av deras
finansiella förvaltning,” sade Rimantas Šadžius, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för
rapporten. ”För 2018 godkänner vi alla byråer utom en. De flesta byråerna måste dock fortfarande
bli bättre och vi uppmanar dem att åtgärda brister i den finansiella förvaltningen, främst när det
gäller offentlig upphandling.”
Revisorerna gjorde ett uttalande utan reservation om 2018 års räkenskaper för samtliga 41 byråer
som granskades, eftersom räkenskaperna ger en rättvisande bild av byråernas finansiella ställning,
resultat och kassaflöden i enlighet med redovisningsreglerna. Dessutom gjorde de ett uttalande
utan reservation om lagligheten och korrektheten i byråernas intäkter och betalningar, utom för
Easo där de uttalade sig med reservation (men inte längre med avvikande mening) om
betalningarna.

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer. Hela
rapporten finns på www.eca.europa.eu.
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Easo, som ger stöd till medlemsstater – just nu främst Italien och Grekland – i anslutning till
migrationskrisen, har vidtagit konkreta och positiva åtgärder för att förbättra sin styrning.
Revisorerna fann dock återigen oriktigheter i en större upphandling 2018, vilket visar att de
korrigerande åtgärderna ännu inte har fått full effekt. Easos personalsituation, inte minst de
otillsatta höga tjänsterna inom administrationen, är också oroväckande. Eftersom
medlemsstaterna inte tillhandahöll tillräckligt många experter delegerade Easo kärnverksamhet
till ekonomiska operatörer i sådan utsträckning att stödkontoret på ett avgörande sätt blev
beroende av dem. Detta orsakade en permanent risk avseende kontinuiteten i Easos arbete inom
ett känsligt område som är centralt för en ändamålsenlig förvaltning av migrantflöden till Europa.
Revisorerna varnar för att intäkterna kan komma att sjunka för Europeiska
läkemedelsmyndigheten (EMA) och Europeiska bankmyndigheten (EBA), som båda tidigare var
baserade i London, och för byråerna som övervakar försäkrings- och pensionsområdet (Eiopa) och
värdepappersmarknaden (Esma), på grund av Storbritanniens beslut att lämna EU. De
understryker även att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns (Frontex) kontroller av
finansieringsöverenskommelser med samarbetsländer ännu inte är helt ändamålsenliga. När det
gäller Esma och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) pekar de vidare på vikten av att avgifter
beräknas på korrekt information.
Offentlig upphandling är fortfarande ett av områdena där byråernas finansiella förvaltning
innehåller flest fel. Revisorerna identifierade olika brister, bland annat användes olämpliga
tilldelningskriterier, onormalt låga anbud godtogs och förhandlade förfaranden användes i stället
för mer konkurrensutsatta förfaranden.
Revisorerna uppmanar byråerna att använda gemensamma upphandlingar för att uppnå
effektivitetsvinster och stordriftsfördelar. Samtidigt råder de byråerna att använda ramavtal som
är tillräckligt specifika för att medge sund konkurrens. De varnar också byråerna för att bli alltför
beroende av entreprenörer, konsulter och tillfälliga arbetstagare, vilket några av dem utnyttjar
för att kompensera bristen på egna fast anställda tjänstemän. Dessutom understryker de att
byråerna bör ta hänsyn till kostnadseffektivitet och rättsliga krav när sådan personal används.
Meddelande till redaktörer
Antalet byråer som revisionsrätten ska granska har ökat med åren och uppgår 2019 till 43 stycken,
varav två som håller på att inrättas och ännu inte behandlas i rapporten:
Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska arbetsmyndigheten.
De flesta byråerna genomför inte stora utgiftsprogram utan arbetar med tekniska uppgifter eller
tillsynsuppgifter. Med undantag för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO),
Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO) och Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) som är
självfinansierade och rapporterar till sina egna styrelser, finansieras de flesta byråerna från EUbudgeten och deras räkenskaper ska varje år godkännas av Europaparlamentet.
Det sammanfattande dokumentet revisionen av EU:s byråer i korthet 2018 och hela årsrapporten
om EU:s byråer för 2018 med närmare uppgifter om varje byrå, finns på revisionsrättens
webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. Revisionsrätten kommer att offentliggöra
årsrapporten om gemensamma forskningsföretag i november.
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