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ES agentūros išlaikė tvarkingas finansines ataskaitas
ir lanksčiai reagavo į pandemiją
Atlikę 2020 finansinių metų ES agentūrų metinį auditą, Europos Audito Rūmai padarė išvadą, kad ES
agentūros įvairiose valstybėse narėse gerai prisitaikė prie precedento neturinčios COVID-19
pandemijos padėties. Auditoriai patvirtina, kad, kaip ir ankstesniais metais, agentūrų finansų
valdymas yra tinkamas, ir kad pandemija jam labai didelio poveikio nepadarė. Vis dar yra kai kurių
agentūrų vidaus kontrolės trūkumų, o viešųjų pirkimų procedūrų trūkumai tebėra pagrindinis
pažeidimų šaltinis. Pandemija taip pat nepaskatino pažangos biudžeto valdymo ir žmogiškųjų
išteklių valdymo srityse. 2020 m. kai kurios agentūros šiose srityse susidūrė su sunkumais.
„Dėl pandemijos kilo ypatingų ES agentūrų, kurios veikia atsižvelgiant į skirtingas nacionalines
aplinkybes ir sveikatos apsaugos priemones, finansinio valdymo sunkumų, – teigė už metinę ataskaitą
atsakingas Audito Rūmų narys Alexas Brenninkmeijeris. – Tačiau nustatėme, kad ES agentūros
nuosekliai laikėsi savo krizių valdymo strategijos, kurią palaikė Europos Komisija ir koordinavo ES
agentūrų tinklas. Jos sugebėjo savo darbe prisitaikyti prie pandemijos sukeltos precedento neturinčios
padėties ir užtikrinti, kad jų finansinės ataskaitos būtų tvarkingos, panašiai, kaip buvome nustatę
ankstesniais metais.“
Auditoriai patikrino 41 agentūros ir kitų ES įstaigų finansines ataskaitas, kurias sudaro finansinės būklės
ataskaitos ir ataskaitos dėl 2020 m. biudžeto vykdymo, taip pat jose atspindimų operacijų teisėtumą ir
tvarkingumą. Jie savo parašu patvirtino, kad visų 41 agentūrų finansinės ataskaitos yra patikimos, ir
pateikė palankias nuomones dėl visų jų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo. Kalbant apie agentūrų
finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumą ir tvarkingumą, auditoriai savo parašu
patvirtino visus, išskyrus ACER (energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimas), eu-LISA (IT
sistemų valdymas laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje) ir ENISA (kibernetinis saugumas) mokėjimus.
Dėl šių trijų agentūrų jie pateikė sąlygines nuomones, iš esmės dėl viešųjų pirkimų procedūrų
pažeidimų ir dėl delegavimo procedūros, pagal kurią leidžiama vykdyti biudžeto operacijas, spragų.
Be to, auditoriai, remdamiesi audituota 2020 finansinių metų operacijų imtimi, nustatė 54 trūkumus
(palyginti su 82 2019 finansiniais metais). Šie trūkumai buvo daugiausia susiję su vidaus kontrole,
viešųjų pirkimų procedūromis, žmogiškaisiais ištekliais ir biudžeto valdymu. Pastarieji buvo įvairaus
pobūdžio – nuo netinkamo mokesčių valdymo iki pavėluotų mokėjimų, neteisingo gautų įnašų
atskleidimo ir neteisingo ne ES valstybių narių įnašų į agentūrų biudžetus apskaičiavimo. Be to,

Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų metinės ataskaitos dėl ES agentūrų pagrindines mintis. Visa ataskaita
pateikta eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors
eca.europa.eu

LT
auditoriai pažymi, kad pernelyg dažnas perkėlimų iš vienų finansinių metų į kitus panaudojimas gali
rodyti ne tik vėlavimą įgyvendinant darbo programas ar viešųjų pirkimų planus, bet ir struktūrines
problemas arba prastą biudžeto planavimą.
Pagrindinis netvarkingų mokėjimų šaltinis tebėra viešųjų pirkimų problemos: kai kuriose audituotose
sutartyse buvo trūkumų, daugiausia susijusių su konkurencijos stoka, konkursų dalyvių vertinimo
proceso trūkumais ir sutarčių įgyvendinimo problemomis. Auditoriai taip pat ragina stiprinti agentūrų
vidaus kontrolę, ypač prieš suteikiant leidimą vykdyti operacijas.
Savo metinį finansinį auditą auditoriai papildė vertinimu, kaip ES agentūros valdė ir organizavo savo
atsaką į COVID-19 krizę. Analizuodami veiklos tęstinumo priemones, gebėjimą priimti sprendimus ir
kasdienę veiklą, auditoriai padarė išvadą, kad ES agentūros ėmėsi atitinkamų veiksmų, kad dėl
pandemijos nebūtų labai iškraipyta jų finansinė padėtis, ir kad jos, nors ir lėčiau, toliau vykdė savo
įgaliojimus. Kalbant apie darbo programas ir veiklą, pandemija paskatino iš esmės pakeisti išteklių
prioritetus ir suplanuotą veiklą, persiorientuojant į su COVID-19 susijusią veiklą. Ryškiausius pavyzdžius
galima rasti sveikatos politikos srityje, kurioje ES atsakas į pandemiją tapo pagrindine susijusių ES
agentūrų (ECDC, EMA) veikla.
Taip pat auditoriai pažymėjo, kad apskritai padaugėjo trūkumų, susijusių su žmogiškųjų išteklių ES
agentūrose valdymu. Visų pirma dėl to, kad 2020 m. pradžioje, daugiausia dėl COVID-19 krizės, sulėtėjo
darbuotojų įdarbinimas, kilo žmogiškųjų išteklių trikdžių ateityje rizika.
Bendra informacija
Dokumente 2020 m. „ES agentūrų auditas trumpai“ apibendrinami 2020 finansinių metų 41 ES
agentūros ir kitų ES įstaigų audito rezultatai pagal Audito Rūmų, kaip ES finansų išorės auditoriaus,
įgaliojimus. 2020 m. nebuvo atliktas EDI ir Europos prokuratūros auditas, nes šios agentūros dar
nebuvo finansiškai savarankiškos.
Dokumentas ir visa 2020 m. metinė ataskaita paskelbti anglų kalba Audito Rūmų interneto svetainėje.
Netrukus bus paskelbtos redakcijos kitomis ES kalbomis.
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