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Agentúry EÚ si pri pružnej reakcii na pandémiu
zachovali čisté účty
Európsky dvor audítorov (EDA) dospel pri svojom ročnom audite agentúr EÚ za rozpočtový rok 2020
k záveru, že agentúry EÚ v rôznych členských štátoch sa dobre prispôsobili bezprecedentnej situácii,
ktorá vznikla v dôsledku pandémie COVID-19. Audítori potvrdzujú, že finančné riadenie agentúr je
tak ako v predchádzajúcich rokoch v dobrom stave a pandémia ho zásadným spôsobom
neovplyvnila. Vnútorné kontroly niektorých agentúr sú stále slabšie a hlavným zdrojom
nezrovnalostí sú naďalej nedostatky v postupoch verejného obstarávania. Pandémia nepriala
ani pokroku v oblasti rozpočtového riadenia a riadenia ľudských zdrojov. Niektoré agentúry čelili
v roku 2020 v týchto oblastiach prekážkam.
„Pandémia vyvolala mimoriadne výzvy v oblasti finančného riadenia agentúr EÚ, ktoré pôsobia
v rôznych vnútroštátnych kontextoch a vzťahujú sa na ne rozličné hygienické opatrenia,“ uviedol Alex
Brenninkmeijer, člen EDA zodpovedný za túto výročnú správu. „Zistili sme však, že agentúry EÚ
s podporou Európskej komisie a v koordinácii so sieťou agentúr EÚ dôsledne dodržiavali svoje stratégie
krízového riadenia. Podarilo sa im prispôsobiť svoju prácu bezprecedentnej situácii spôsobenej
pandémiou a udržať svoje účty čisté podobne, ako sme zistili v predchádzajúcich rokoch.“
Audítori preskúmali účtovné závierky 41 agentúr a ostatných orgánov EÚ, ktoré pozostávajú
z finančných výkazov a zo správ o plnení rozpočtu na rok 2020, ako aj zákonnosť a správnosť
príslušných transakcií. Potvrdili spoľahlivosť všetkých 41 účtovných závierok a ku všetkým vydali
aj čistý výrok týkajúci sa zákonnosti a správnosti príjmov. Pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť platieb
zaznamenaných v účtovných závierkach, audítori ich potvrdili v prípade všetkých agentúr okrem ACER
(spolupráca regulačných orgánov v oblasti energetiky), eu-LISA (riadenie IT systémov v priestore
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) a ENISA (kybernetická bezpečnosť). Pri týchto troch agentúrach
vydali výroky s výhradou, najmä z dôvodu nezrovnalostí v postupoch verejného obstarávania
a nedostatkov v postupe delegovania právomocí na schvaľovanie rozpočtových operácií.
Na základe kontrolovanej vzorky transakcií za rozpočtový rok 2020 audítori okrem toho zistili 54
nedostatkov (v porovnaní s 82 v rozpočtovom roku 2019). Týkali sa najmä vnútorných kontrol,
postupov verejného obstarávania, ľudských zdrojov a rozpočtového riadenia. Problémy v oblasti
rozpočtového riadenia súviseli so zlým spravovaním poplatkov za oneskorené platby, s nesprávnym
zverejňovaním informácií o prijatých príspevkoch a nesprávnym výpočtom príspevkov štátov mimo EÚ
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do rozpočtov agentúr. Audítori ďalej upozorňujú, že nadmerné využívanie prenášania rozpočtových
prostriedkov z jedného rozpočtového roka do nasledujúceho môže svedčiť nielen o oneskoreniach
vykonávania pracovných programov či plánov verejného obstarávania, ale aj o štrukturálnych
problémoch a slabom rozpočtovom plánovaní.
Hlavnou oblasťou, v ktorej sa vyskytujú nesprávne platby, sú stále postupy verejného obstarávania:
niektoré kontrolované zmluvy vykazovali nedostatky, ktoré sa zväčša týkali nedostatočnej
hospodárskej súťaže, chýb v procese vyhodnocovania ponúk a problémov s plnením zmlúv. Audítori
tiež vyzývajú k posilneniu vnútorných kontrol agentúr, najmä pred schválením operácií.
Audítori doplnili svoj každoročný finančný audit o posúdenie, ktoré sa venovalo otázke, ako agentúry
EÚ zvládli a zorganizovali svoju reakciu na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19. Na základe analýzy
opatrení na zabezpečenie kontinuity činnosti, rozhodovacej kapacity a každodenných operácií audítori
dospeli k záveru, že agentúry EÚ konali primeraným spôsobom, aby zabránili tomu, aby pandémia
mimoriadnym spôsobom narušila ich finančnú situáciu, a že svoje mandáty plnili aj naďalej,
aj keď pomalším tempom. Pokiaľ ide o pracovné programy a činnosti, v dôsledku pandémie boli
priority značne prehodnotené tak, aby sa zdroje a plánované činnosti zameriavali na činnosti súvisiace
s pandémiou COVID-19. Najlepšie príklady sa dajú nájsť v oblasti politiky zdravia. Pre agentúry EÚ
pôsobiace v tejto oblasti (ECDC, EMA) sa reakcia EÚ na pandémiu stala hlavnou činnosťou.
A audítori napokon poukázali aj na všeobecný nárast nedostatkov v oblasti riadenia ľudských zdrojov
v agentúrach EÚ. Konkrétne skutočnosť, že prijímanie nových zamestnancov sa začiatkom roka 2020
spomalilo, najmä v dôsledku pandémie COVID-19, vyvoláva riziko prekážok v oblasti ľudských zdrojov
v budúcnosti.
Základné informácie
V dokumente Audit agentúr EÚ za rok 2020 v skratke sú zhrnuté výsledky auditu za rozpočtový rok
2020 týkajúce sa 41 agentúr a ostatných orgánov EÚ, na ktoré sa vzťahuje mandát EDA ako externého
audítora finančných prostriedkov EÚ. ELA a EPPO Dvor audítorov v roku 2020 nekontroloval, pretože
ešte nedosiahli finančnú nezávislosť.
Tento dokument, ako aj úplné znenie výročnej správy za rok 2020, sú dostupné v angličtine na
webovom sídle EDA. Verzie v ostatných jazykoch EÚ budú uverejnené čoskoro.
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