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Revisorerna gör uttalanden utan reservation för alla utom en 
av EU:s 41 byråer 
Europeiska revisionsrätten har godkänt EU:s 41 byråers räkenskaper för 2017 och gjort uttalanden utan 
reservation om de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna. När det gäller de underliggande 
betalningarna gjorde de också uttalanden utan reservation för alla byråer utom en – Europeiska 
stödkontoret för asylfrågor – där de noterade ett antal problem. EU-byråerna utför specifika tekniska, 
vetenskapliga eller administrativa uppgifter som hjälper EU-institutionerna att utforma och genomföra 
sin politik. 

EU:s byråer är spridda över hela EU och har omkring 10 000 anställda. Den totala budgeten 2017 för alla EU-
byråer utom Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) uppgick till 3,5 miljarder euro, vilket motsvarar cirka 
2,7 % av hela EU-budgeten. SRB:s budget för 2017 uppgick till 6,6 miljarder euro och finansierades genom 
bidrag från kreditinstitut.  

”Byråerna är en viktig del av EU:s institutionella struktur och bidrar till att föra EU närmare sina medborgare 
och företag. Vår revision av räkenskapsåret 2017 bekräftar de positiva resultat som rapporterats de 
föregående åren. Men det finns fortfarande utrymme för förbättringar, framför allt på området sund 
ekonomisk förvaltning”, sade Rimantas Šadžius, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar 
för den årliga revisionen av EU:s byråer. 

Medan revisionsrätten gjorde revisionsuttalanden utan reservation för alla andra byråer, gjorde den ett 
uttalande med avvikande mening för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo). Revisorerna 
uppmärksammade den kritiska personalsituationen inom Easo, som de säger har försämrats exponentiellt 
och innebär en betydande risk för stödkontorets verksamhet. De noterar att Easos betalningar inneburit 
systematiska överträdelser av gällande regler, vilket tyder på bristande internkontroller, särskilt i samband 
med förfaranden för offentlig upphandling och rekrytering. För övriga byråer har antalet iakttagelser om 
lagligheten och korrektheten i betalningarna minskat jämfört med föregående år, vilket enligt revisorerna 
visar att byråerna gör fortsatta ansträngningar för att följa den rättsliga ramen, särskilt budgetförordningen 
och tjänsteföreskrifterna.  

De två Londonbaserade byråerna, Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Europeiska 
bankmyndigheten (EBA), kommer att flytta från Förenade kungariket 2019. Revisorerna diskuterar effekterna 
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av de båda byråernas leasingavtal för de nuvarande lokalerna i London och möjliga intäktsminskningar till 
följd av Förenade kungarikets utträde ur EU.  

För Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) och SRB, som är (delvis) självfinansierande, framhåller 
revisorerna risken för felberäkningar av avgifter enligt den nuvarande kontrollramen. 

När det gäller sund ekonomisk förvaltning har byråerna gjort goda framsteg i övergången till kompatibla it-
system, en fråga som revisorerna tog upp i förra årets revision. Byråerna har även gjort goda framsteg i 
införandet av elektronisk upphandling i syfte att öka effektiviteten och öppenheten. För 14 byråer 
identifierade revisorerna dock brister i förvaltningen av vissa förfaranden för offentlig upphandling och 
ifrågasatte om de ger bästa valuta för pengarna. 

Meddelande till redaktörer 

De 41 EU-byråerna utför specifika tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter som hjälper EU-
institutionerna att utforma och genomföra sin politik. De har stort inflytande på politik, beslutsfattande och 
programgenomförande på områden som hälsa, säkerhet, trygghet, frihet och rättvisa.  

De 32 decentraliserade byråerna spelar en viktig roll för att förbereda och genomföra EU:s politik, i synnerhet 
när det gäller tekniska, vetenskapliga och operativa uppgifter och/eller tillsynsuppgifter. Kommissionens sex 
genomförandeorgan har tilldelats verkställande och operativa uppgifter som rör ett eller flera EU-program 
och har inrättats för fastställda perioder. Europeiska institutet för innovation och teknik samlar resurser från 
vetenskaps- och utbildningsvärlden och näringslivet i syfte att stärka unionens innovationsförmåga genom att 
tillhandahålla bidrag. Euratoms försörjningsbyrå främjar målen i fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen. Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) säkerställer resolution under ordnade 
former av fallerande banker, med så små återverkningar som möjligt på realekonomin och de offentliga 
finanserna. 

 

EU:s byråer och andra organ 

Acer Byrån för samarbete 
mellan 
energitillsynsmyndigheter 

Ljubljana, 
Slovenien 

Berecbyrån Byrån för Organet för 
europeiska 
regleringsmyndigheter för 
elektronisk 
kommunikation 

Riga, Lettland 

CdT Översättningscentrum för 
Europeiska unionens organ 

Luxemburg, 
Luxemburg 

Cedefop Europeiskt centrum för 
utveckling av 
yrkesutbildning 

Thessaloniki, 
Grekland 

Cepol Europeiska unionens byrå 
för utbildning av 
tjänstemän inom 
brottsbekämpning 

Budapest, 
Ungern 

Chafea Genomförandeorganet för 
konsument-, hälso-, 

Luxemburg, 
Luxemburg 
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jordbruks- och 
livsmedelsfrågor 

CPVO Gemenskapens 
växtsortsmyndighet 

Angers, Frankrike 

Eacea Genomförandeorganet för 
utbildning, audiovisuella 
medier och kultur 

Bryssel, Belgien 

Easa Europeiska byrån för 
luftfartssäkerhet 

Köln, Tyskland 

Easme Genomförandeorganet för 
små och medelstora 
företag 

Bryssel, Belgien 

Easo Europeiska stödkontoret 
för asylfrågor 

Valletta, Malta 

EBA Europeiska 
bankmyndigheten 

London, 
Förenade 
kungariket 

ECDC Europeiskt centrum för 
förebyggande och kontroll 
av sjukdomar 

Stockholm, 
Sverige 

Echa Europeiska 
kemikaliemyndigheten 

Helsingfors, 
Finland 

EEA Europeiska miljöbyrån Köpenhamn, 
Danmark 

EFCA Europeiska 
fiskerikontrollbyrån 

Vigo, Spanien 

Efsa Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet 

Parma, Italien 

EIGE Europeiska 
jämställdhetsinstitutet 

Vilnius, Litauen 

Eiopa Europeiska försäkrings- 
och 
tjänstepensionsmyndighet
en 

Frankfurt am 
Main, Tyskland 

EIT Europeiska institutet för 
innovation och teknik 

Budapest, 
Ungern 

EMA Europeiska 
läkemedelsmyndigheten 

London, 
Förenade 
kungariket 

ECNN Europeiska centrumet för 
kontroll av narkotika och 
narkotikamissbruk  

Lissabon, 
Portugal 

Emsa Europeiska 
sjösäkerhetsbyrån 

Lissabon, 
Portugal 

Enisa Europeiska unionens byrå 
för nät- och 
informationssäkerhet 

Heraklion, 
Grekland 

– Europeiska unionens 
järnvägsbyrå 

Lille-
Valenciennes, 
Frankrike 
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Ercea Genomförandeorganet för 
Europeiska forskningsrådet 

Bryssel, Belgien 

Esma Europeiska värdepappers- 
och marknadsmyndigheten 

Paris, Frankrike 

ETF Europeiska 
yrkesutbildningsstiftelsen 

Turin, Italien 

EUIPO Europeiska unionens 
immaterialrättsmyndighet 

Alicante, Spanien 

eu-LISA Europeiska byrån för den 
operativa förvaltningen av 
stora it-system inom 
området frihet, säkerhet 
och rättvisa 

Tallinn, Estland 

EU-Osha Europeiska 
arbetsmiljöbyrån 

Bilbao, Spanien 

–  Euratoms försörjningsbyrå Luxemburg, 
Luxemburg 

Eurofound Europeiska institutet för 
förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor 

Dublin, Irland 

Eurojust den europeiska byrån för 
rättsligt samarbete 

Haag, 
Nederländerna 

Europol Europeiska unionens byrå 
för samarbete inom 
brottsbekämpning (f.d. 
Europeiska polisbyrån) 

Haag, 
Nederländerna 

FRA Europeiska unionens byrå 
för grundläggande 
rättigheter 

Wien, Österrike 

Frontex Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån  

Warszawa, Polen 

GSA Europeiska byrån för GNSS Prag, Tjeckien 

Inea Genomförandeorganet för 
innovation och nätverk 

Bryssel, Belgien 

REA Genomförandeorganet för 
forskning 

Bryssel, Belgien 

SRB Gemensamma 
resolutionsnämnden 

Bryssel, Belgien 

 

Det sammanfattande dokumentet 2017 revisionen av EU:s byråer i korthet finns på revisionsrättens 
webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. Den fullständiga årsrapporten om EU:s byråer för 2017 
finns för närvarande på engelska och inom kort på övriga språk. 
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