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Agencjom UE udało się elastycznie dostosować do warunków pandemii, jednocześnie
prowadząc księgi rachunkowe w sposób niebudzący zastrzeżeń
Agencje UE w różnych państwach członkowskich z powodzeniem dostosowały się do
bezprecedensowej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 – uznał Europejski Trybunał
Obrachunkowy, przeprowadziwszy doroczną kontrolę agencji UE za rok budżetowy 2020.
Kontrolerzy potwierdzili, że tak jak w poprzednich latach agencje są w dobrej kondycji, jeżeli
chodzi o zarządzanie finansowe. Pandemia nie zaburzyła w drastyczny sposób działalności
agencji. W mechanizmach kontroli wewnętrznej niektórych agencji utrzymują się jednak
niedociągnięcia, zaś głównym źródłem nieprawidłowości pozostają uchybienia w procedurach
udzielania zamówień publicznych. Ponadto pandemia COVID-19 nie sprzyjała postępom
w obszarach zarządzania budżetowego i zarządzania zasobami kadrowymi, w związku z czym
w 2020 r. część agencji borykała się z problemami w tych dziedzinach.
– W wyniku pandemii pojawiły się szczególne wyzwania w obszarze zarządzania finansowego
agencjami UE. Agencje te funkcjonują bowiem w różnych warunkach krajowych i podlegają
różnym obostrzeniom sanitarnym – oświadczył Alex Brenninkmeijer, członek Trybunału
odpowiedzialny za to sprawozdanie roczne. – Trybunał stwierdził jednak, że agencje UE w sposób
spójny realizowały swoje strategie zarządzania kryzysowego przy wsparciu Komisji Europejskiej
i w koordynacji z siecią agencji UE. Udało im się dostosować warunki pracy do bezprecedensowej
sytuacji wywołanej pandemią i prowadzić księgi rachunkowe w sposób niebudzący zastrzeżeń,
podobnie jak w latach ubiegłych.
Kontrolerzy zbadali sprawozdania finansowe 41 agencji i innych organów UE, obejmujące
sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r., a także legalność
i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań. Zaaprobowali oni wszystkie 41
sprawozdań finansowych, uznając je za wiarygodne, a także wydali opinie bez zastrzeżeń na temat
legalności i prawidłowości dochodów wszystkich agencji. Jeżeli chodzi o legalność i prawidłowość
płatności leżących u podstaw rozliczeń, kontrolerzy zaaprobowali wszystkie sprawozdania
z wyjątkiem sprawozdań agencji: ACER (odpowiedzialnej za współpracę organów regulacji
energetyki), eu-LISA (odpowiedzialnej za zarządzanie systemami informatycznymi w przestrzeni
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości) oraz ENISA (zajmującej się cyberbezpieczeństwem).
W odniesieniu do tych trzech agencji wydali oni opinie z zastrzeżeniem, przede wszystkim
z powodu nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz luk w procedurach
przekazywania uprawnień do zatwierdzania operacji budżetowych.
Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania rocznego na temat agencji UE przyjętego przez Europejski Trybunał
Obrachunkowy. Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie eca.europa.eu.
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Dodatkowo kontrolerzy wykryli 54 przypadki niedociągnięć w skontrolowanej próbie transakcji za
rok budżetowy 2020 (w porównaniu z 82 za rok budżetowy 2019). Niedociągnięcia te dotyczyły
przede wszystkim mechanizmów kontroli wewnętrznej, postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego, zasobów kadrowych i zarządzania budżetowego. Jeżeli chodzi o ten ostatni obszar,
niedociągnięcia odnosiły się do zróżnicowanych kwestii: nieprawidłowego zarządzania opłatami,
opóźnionych płatności, a także niepoprawnego ujawniania otrzymanych wkładów i obliczania
wkładów wnoszonych przez państwa spoza UE na rzecz budżetów agencji. Kontrolerzy podkreślają
też, że nadmierne korzystanie z przeniesień środków z jednego roku budżetowego na następny
może wskazywać nie tylko na opóźnienia w realizacji programów prac czy w wykonywaniu planów
zamówień, lecz także na problemy o charakterze systemowym lub nieodpowiednie planowanie
budżetu.
Problemy w zakresie zamówień publicznych wciąż stanowią główne źródło nieprawidłowych
płatności: w niektórych skontrolowanych zamówieniach stwierdzono niedociągnięcia dotyczące
przede wszystkim braku konkurencji, a także uchybienia związane z procesem oceny oferentów
i realizacją zamówień. Kontrolerzy wzywają też do usprawnienia mechanizmów kontroli
wewnętrznej w agencjach, w szczególności na etapie przed zatwierdzeniem danych operacji.
Kontrolerzy Trybunału uzupełnili prace w zakresie kontroli finansowej oceną dotyczącą tego,
w jaki sposób agencje zarządzały działaniami podjętymi w odpowiedzi na kryzys wywołany przez
pandemię COVID-19 i jak je zorganizowały. Kontrolerzy przeanalizowali rozwiązania w zakresie
ciągłości działania, zdolność agencji do podejmowania decyzji i ich codzienną działalność
i stwierdzili, że agencje UE podjęły stosowne starania, aby zabezpieczyć swoją sytuację finansową
przed negatywnym wpływem pandemii. Pomimo pandemii nie przestały one realizować
powierzonych im zadań, choć działania przebiegały wolniej. Jeśli chodzi o programy prac
i prowadzoną działalność, pandemia stała się bodźcem do istotnej zmiany priorytetów w zakresie
przydziału zasobów i planowanych działań. Uwagę skierowano na działalność związaną
z pandemią COVID-19. Najwyraźniej zjawisko to można dostrzec w obszarze polityki zdrowotnej,
w którym działania podjęte przez UE w odpowiedzi na pandemię COVID-19 stały się głównym
polem aktywności dla odpowiednich agencji UE (ECDC, EMA).
Kontrolerzy zauważyli też wzrost liczby uchybień dotyczących zarządzania zasobami kadrowymi
w agencjach UE. Fakt, że na początku 2020 r. spowolniły procedury naboru, głównie ze względu
na pandemię COVID-19, stworzył ryzyko powstania w przyszłości zatorów w procesach
kadrowych.
Informacje ogólne
W dokumencie pt. „Kontrola agencji UE w skrócie” przedstawiono streszczenie wyników kontroli
za rok budżetowy 2020 przeprowadzonej w 41 agencjach i innych organach UE w ramach
uprawnień Trybunału jako zewnętrznego kontrolera finansów unijnych. ELA i EPPO nie zostały
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skontrolowane w 2020 r., ponieważ nie osiągnęły jeszcze statusu podmiotów niezależnych
finansowo.
Wspomniany dokument i pełna wersja sprawozdania rocznego za 2020 r. są dostępne na stronie
internetowej Trybunału w języku angielskim. Pozostałe wersje językowe zostaną opublikowane
wkrótce.
Kontakt dla prasy
Biuro prasowe Trybunału: press@eca.europa.eu
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Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – tel. kom.: (+352) 691 551 502

3

