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Elastīgi reaģējot uz pandēmiju,
uzturēja grāmatvedību labā kārtībā

ES aģentūras

Eiropas Revīzijas palāta, pabeigusi ES aģentūru 2020. finanšu gada revīziju, secina, ka ES aģentūras
dažādās dalībvalstīs ir labi pielāgojušās Covid-19 pandēmijas bezprecedenta situācijai. Revidenti
apstiprina, ka aģentūru finanšu pārvaldība, tāpat kā iepriekšējos gados, ir labā stāvoklī un ka
pandēmija to nav skārusi ārkārtīgi smagi. Joprojām ir trūkumi dažu aģentūru iekšējās kontroles
mehānismos, un nepilnības publiskā iepirkuma procedūrās joprojām ir galvenais pārkāpumu avots.
Pandēmija nav arī veicinājusi budžeta pārvaldības un cilvēkresursu pārvaldības jautājumu virzību.
Dažas aģentūras 2020. gadā saskārās ar ierobežojumiem šajās jomās.
“Pandēmija ir radījusi īpašus izaicinājumus ES aģentūru finanšu pārvaldībā, jo tās darbojas dažādos
valsts kontekstos un ievēro dažādus veselības aizsardzības pasākumus,” sacīja par gada ziņojumu
atbildīgais ERP loceklis Alex Brenninkmeijer. “Tomēr mēs konstatējām, ka ES aģentūras ir konsekventi
ievērojušas savu krīzes pārvarēšanas stratēģiju, ko atbalsta Eiropas Komisija un koordinē ES aģentūru
tīkls. Tām izdevās darbu pielāgot pandēmijas izraisītajai bezprecedenta situācijai un saglabāt
grāmatvedību labā kārtībā, ko konstatējām arī iepriekšējos gados.”
Revidenti pārbaudīja 41 aģentūras un citas ES struktūras pārskatus, aptverot finanšu pārskatus un
ziņojumus par 2020. gada budžeta izpildi, kā arī šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un
pareizību. Viņi apstiprināja, ka visi finanšu pārskati (41) ir ticami, un sniedza atzinumus bez iebildēm
par visu struktūru ieņēmumu likumību un pareizību. Attiecībā uz aģentūru pārskatiem pakārtoto
maksājumu likumību un pareizību revidenti apstiprināja visus, izņemot ACER (energoregulatoru
sadarbība), eu-LISA (IT sistēmu pārvaldība brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) un ENISA
(kiberdrošība) maksājumus. Attiecībā uz šīm trim aģentūrām revidenti sniedza atzinumus ar iebildēm,
galvenokārt saistībā ar pārkāpumiem iepirkuma procedūrās un pārrāvumiem deleģēšanas procedūrā
saistībā ar budžeta operāciju apstiprināšanu.
Turklāt revidenti konstatēja 54 trūkumus, pamatojoties uz revidēto 2020. finanšu gada darījumu izlasi
(salīdzinājumā ar 82 trūkumiem 2019. finanšu gada izlasē). Šie trūkumi galvenokārt attiecās uz iekšējo
kontroli, publiskā iepirkuma procedūrām, cilvēkresursu pārvaldību un budžeta pārvaldību. Trūkumi
budžeta pārvaldībā bija dažādi: sākot ar nepareizu maksu pārvaldību un beidzot ar novēlotiem
maksājumiem, nepareizas informācijas sniegšanu par saņemtajām iemaksām un trešo valstu iemaksu
aģentūru budžetos nepareizu aprēķināšanu. Turklāt revidenti norāda, ka pārmērīga pārnesumu
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izmantošana no viena finanšu gada uz nākamo var norādīt ne tikai uz kavējumiem darba programmu
vai iepirkuma plānu īstenošanā, bet arī uz strukturālām problēmām vai vāju budžeta plānošanu.
Publiskā iepirkuma jautājumi joprojām ir galvenais nepareizu maksājumu avots: dažos revidētajos
līgumos tika konstatēti trūkumi galvenokārt saistībā ar konkurences trūkumu, nepilnības pretendentu
novērtēšanas procesā un līgumu izpildes problēmas. Revidenti arī aicina pastiprināt aģentūru iekšējo
kontroli, jo īpaši pirms operāciju apstiprināšanas.
Revidenti pabeidza gada finanšu revīziju ar novērtējumu par to, kā ES aģentūras ir reaģējušas un
rīkojušās attiecībā uz Covid-19 krīzi. Analizējot darbības nepārtrauktības pasākumus, lēmumu
pieņemšanas spējas un ikdienas darbības, revidenti secināja, ka ES aģentūras ir attiecīgi rīkojušās, lai
novērstu to, ka pandēmija ārkārtīgi izkropļo to finanšu stāvokli, un ka tās ir turpinājušas pildīt savas
pilnvaras, lai gan lēnākā tempā. Attiecībā uz darba programmām un pasākumiem pandēmija ir ieviesusi
būtiskas izmaiņas resursu prioritātēs un pamudinājusi plānot dažādus pasākumus saistībā ar Covid-19.
Nozīmīgākie piemēri ir veselības politikas jomā, kurā ES reakcija uz pandēmiju ir kļuvusi par iesaistīto
ES aģentūru (ECDC, EMA) galveno darbības sfēru.
Visbeidzot, revidenti norādīja, ka kopumā pieaug nepilnības cilvēkresursu pārvaldībā ES aģentūrās.
Konkrēti, fakts, ka pieņemšana darbā 2020. gada sākumā palēninājās, galvenokārt Covid-19 dēļ, radīja
cilvēkresursu trūkuma risku nākotnē.
Vispārīga informācija
Dokumentā “ES aģentūru 2020. gada revīziju īss apraksts” ir apkopoti revīzijas rezultāti par
2020. finanšu gadu attiecībā uz 41 ES aģentūru un citu ES struktūru, uz ko attiecas Revīzijas palātas kā
ES finanšu ārējās revīzijas iestādes pilnvaras. ELA un EPPO 2020. gadā nerevidējām, jo tās nesasniedza
finansiālu neatkarību.
Dokuments un pilns 2020. gada ziņojums ir pieejami ERP tīmekļa vietnē angļu valodā. Drīzumā tiks
pievienotas pārējo ES valodu versijas.
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