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Съобщение за пресата 
Люксембург, 29 октомври 2021 г. 

Отчетите на агенциите на ЕС са точни, въпреки 
трудностите в ситуацията на пандемия 
Агенциите на ЕС в различните държави членки са адаптирали дейностите си добре 
в безпрецедентната ситуация, причинена от пандемията от COVID-19, се заключава 
в годишния одит на агенциите на ЕС за финансовата 2020 година, извършен от Европейската 
сметна палата (ЕСП). Одиторите потвърждават, че финансовото управление на агенциите е 
добро, както и през предходните години, и не е било засегнато в голяма степен от 
пандемията. Все още се наблюдават недостатъци във вътрешния контрол на някои агенции, 
а слабостите в процедурите за възлагане на обществени поръчки продължават да бъдат 
основният източник на нередности. Пандемията също така се е отразила неблагоприятно на 
напредъка в управлението на бюджета и човешките ресурси. През 2020 г. някои агенции са 
изпитали ограничения в тези области. 
 
„Пандемията породи особени предизвикателства във финансовото управление на 
агенциите на ЕС, които работят в различен контекст в отделните държави и при спазване 
на различни здравни мерки,“ заяви Алекс Бренинкмайер, член на ЕСП, отговарящ за годишния 
доклад. „Установихме обаче, че агенциите на ЕС са прилагали последователно своята 
стратегия за управление на кризи, с подкрепа от Европейската комисия и в сътрудничество 
с членовете от Мрежата на агенциите на ЕС. Те са успели да адаптират работата си към 
безпрецедентната ситуация, предизвикана от пандемията, и да поддържат своите 
отчети изрядни, както и в предходните години.“ 
 
Одиторите провериха отчетите на 41 агенции и други органи на ЕС, които включват финансовите 
отчети и отчетите за изпълнението на бюджета за 2020 г., както и законосъобразността 
и редовността на операциите, свързани с тези отчети. ЕСП завери всички 41 отчета като 
надеждни и изрази становища без резерви относно законосъобразността и редовността на 
приходите за всички тях. Що се отнася до законосъобразността и редовността на плащанията, 
свързани с отчетите на агенциите, одиторите изразиха становища без резерви за всички агенции 
с изключение на ACER (сътрудничество на енергийните регулатори), eu-LISA (управление на 
информационните системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието) и ENISA 
(киберсигурност). За тези три агенции те изразиха становища с резерви, главно поради 
нередности при процедурите за възлагане на обществени поръчки и пропуски в процедурата за 
делегиране на правомощия за разрешаване на бюджетни операции. 
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Освен това, въз основа на одитираната извадка от операции за финансовата 2020 година, 
одиторите установиха 54 слабости (в сравнение с 82 за финансовата 2019 година). Те са свързани 
най-вече с вътрешния контрол, процедурите за възлагане на обществени поръчки, човешките 
ресурси и бюджетното управление. В последната област слабостите варират от неправилно 
управление на такси до просрочени плащания, неправилно оповестяване на получените вноски 
и изчисляване на вноските на държави извън ЕС в бюджетите на агенциите. Освен това 
одиторите посочват, че прекомерното използване на пренесени бюджетни кредити от една 
финансова година към следващата може да е показателно не само закъснения в изпълнението 
на работните програми или плановете за възлагане на обществени поръчки, но и за структурни 
проблеми или слабо бюджетно планиране. 
 
Областите, свързани с обществените поръчки, продължават да бъдат основният източник на 
нередовни плащания. Някои от одитираните договори показват недостатъци най-вече по 
отношение на липсата на конкуренция, слабости в процеса на оценяване на оферентите 
и проблеми с изпълнението на договорите. Одиторите призовават също така за засилване на 
вътрешния контрол на агенциите, особено преди одобряването на операциите. 
 
Годишният финансов одит беше допълнен с оценка на начина, по който агенциите на ЕС са 
управлявали и организирали действията си в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19. ЕСП 
анализира мерките за непрекъснатост на дейността, капацитета за вземане на решения 
и ежедневните операции и заключи, че агенциите на ЕС са действали целесъобразно, за да 
предотвратят силен дисбаланс във финансовото им положение в резултат на пандемията, и че 
са продължили да изпълняват своя мандат, макар и с по-бавни темпове. По отношение на 
работните програми и дейности, пандемията е предизвикала значителна промяна на 
приоритетите за ресурсите и планираните дейности в посока към дейности, свързани с COVID-
19. Най-значимите примери могат да бъдат открити в политиката на здравеопазването, тъй като 
в тази област действията на ЕС за справяне с пандемията са се превърнали в основна задача на 
съответните агенции на ЕС (ECDC, EMA). 
 
И накрая, одиторите отбелязаха общо увеличение на слабостите по отношение на управлението 
на човешките ресурси в агенциите на ЕС. По-специално, набирането на персонал се е забавило 
в началото на 2020 г., най-вече поради пандемията от COVID-19, което е създало риск от 
затруднения, свързани с човешките ресурси, в бъдеще. 
 
 
Обща информация 
В документа „Кратък преглед на одита на агенциите на ЕС за 2020 г.“ са обобщени одитните 
резултати за финансовата 2020 година за 41-те агенции и органи на ЕС, попадащи в мандата на 
ЕСП като външен одитор на финансите на ЕС. ELA и EPPO не бяха одитирани през 2020 г., защото 
все още не са финансово самостоятелни. 
Краткият преглед и пълният годишен доклад за 2020 г. са публикувани на уебсайта на ЕСП 
eca.europa.eu на английски език. Останалите езикови версии ще бъдат публикувани 
своевременно. 
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