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Santrauka
I Europos Audito Rūmai yra ES finansų išorės auditorius . Vykdydami šiuos įgaliojimus
1

mes atliekame nepriklausomo Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojo vaidmenį,
padėdami gerinti ES finansų valdymą 2.

II Šiame dokumente apibendrinti 2020 finansinių metų 41 ES agentūros

ir kitų
Sąjungos įstaigų (agentūrų) pagal mūsų įgaliojimus atliktų auditų rezultatai. Išsamią
Europos Sąjungos įsteigtų agentūrų apžvalgą ir nuodugnius mūsų metinių agentūrų
auditų rezultatus galima rasti mūsų 2020 finansinių metų metinėje ataskaitoje dėl ES
agentūrų.
3

III Apskritai, mums atlikus 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų

agentūrų auditą, buvo patvirtinti teigiami rezultatai, kurie buvo skelbti ankstesniais
metais. Kiekvienai agentūrai parengtuose patikinimo pareiškimuose pateikėme:

o

besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl visų agentūrų finansinių ataskaitų
patikimumo;

o

besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl visų agentūrų finansinėse ataskaitose
atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo;

o

besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl visų agentūrų, išskyrus ACER, eu-LISA ir
ENISA, kurioms pateikėme sąlygines nuomones, finansinėse ataskaitose
atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo.

IV Tačiau daugumai agentūrų nurodėme tobulintinas sritis pateikdami dalyko

pabrėžimo ir kitų dalykų pastraipas bei audito nuomonės nekeičiančias pastabas. Taip
pat pasiūlėme šiuos veiksmus, kurių reikia imtis dėl šių tobulintinų sričių:
o

Agentūrų biudžeto vykdymui turėtų būti taikoma veiksminga ir efektyvi vidaus
kontrolė. Ji turėtų apimti griežtą ex ante kontrolę, kuria siekiama užkirsti kelią

1

285–287 straipsniai (OL C 326, 2012 10 26, p. 169–171).

2

Daugiau informacijos apie mūsų darbą galima rasti mūsų veiklos ataskaitose, metinėse ES
biudžeto vykdymo ataskaitose, mūsų specialiosiose ataskaitose, padėties apžvalgose bei
nuomonėse dėl naujų ar atnaujintų ES teisės aktų arba kitų sprendimų, turinčių poveikį
finansų valdymui (www.eca.europa.eu).

3

2020 m. nebuvo atliktas Europos darbo institucijos ir Europos prokuratūros auditas, nes jos
dar nebuvo finansiškai savarankiškos.

5
klaidoms ir pažeidimams prieš suteikiant leidimą vykdyti operacijas. Be to, kad
būtų pasiektas geriausias galimas racionalus lėšų panaudojimas pagal Europos
Komisijos preliminariąsias sutartis be programinės įrangos licencijų ir IT paslaugų
įsigijimo kainoraščio, agentūros, prieš pasirašydamos bet kokias užsakymų formas,
turėtų sistemingai atlikti rinkos tyrimą. Šis rinkos tyrimas turėtų apimti išsamų
reikalingų produktų ir paslaugų įvertinimą, rinkoje esančių sprendimų analizę ir
svarstomų prekių kainų įvertinimą.
o

Vykdomojo direktoriaus pakeitimas gali būti susijęs su agentūros įgaliojimų
perdavimo valdymo pokyčiais. Todėl agentūros turėtų priimti vidaus taisykles,
kuriomis būtų patikimai prisidedama prie valdymo kontrolės sistemų, skaidrumo ir
atskaitomybės.

o

Beveik visos pastabos dėl viešųjų pirkimų procedūrų buvo susijusios su
netvarkingais mokėjimais. Susijusios agentūros turėtų ir toliau gerinti savo viešųjų
pirkimų procedūras, užtikrindamos visišką taikytinų taisyklių atitiktį.

o

Siekdamos išspręsti pernelyg aukštų perkėlimų lygių problemą, agentūros turėtų
toliau gerinti savo biudžeto planavimą ir įgyvendinimo ciklus.

o

Dėl to, kad susitarimuose yra skirtingų asocijuotųjų šalių įnašų apskaičiavimo
metodų, kyla rizika, kad šie susitarimai dėl įnašų bus įgyvendinami klaidingai.
Atitinkamos agentūros raginamos konsultuotis su Europos Komisija, kad įvertintų,
ar jų praktika turi būti suderinta su Komisijos susitarimais dėl įnašų ir asocijuotųjų
šalių įnašų apskaičiavimo metodais.

6

Ką mes auditavome
01 ES agentūros yra atskiri juridiniai subjektai, antrinės teisės aktais įsteigiami tam,

kad vykdytų konkrečias technines, mokslines ar valdymo užduotis, padedančias ES
institucijoms formuoti ir įgyvendinti įvairių sričių politiką. Jos yra įsikūrusios skirtingose
valstybėse narėse ir gali daryti didelę įtaką kasdieniam Europos piliečių gyvenimui
svarbiose srityse, tokiose kaip sveikata, sauga, saugumas, laisvė ir teisingumas. Šioje
santraukoje į konkrečias agentūras nuorodos daromos naudojant jų nesutrumpintų
pavadinimų santrumpas, kurios yra išvardytos dokumento pabaigoje pateiktame
akronimų sąraše.

02 ES agentūros būna trijų rūšių: decentralizuotos agentūros, Europos Komisijos

vykdomosios įstaigos ir kitos įstaigos. Jų skirtumai aprašyti toliau.

03 Laikui bėgant agentūrų skaičius didėjo. Iki 2020 m. pabaigos jų skaičius pasiekė

43, kaip parodyta 1 diagramoje. Šis skaičius taip pat apima 2021 m. balandžio 1 d.
įsteigtą naujausią agentūrą HADEA (Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos
vykdomąją įstaigą) 4. Tuo pat metu Chafea baigė savo veiklą, o INEA ir EASME buvo
pavadintos atitinkamai CINEA (Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomąja
įstaiga) ir Eismea (Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomąja įstaiga).

4

2021 m. vasario 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/173 (OL L 50,
2021 2 15, p. 9).
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1 diagrama. Chronologija ir didėjančio agentūrų skaičiaus apžvalga
1958

1 agentūra

1975

Euratomo tiekimo agentūra
Cedefop, Eurofound

3

1980

Decentralizuotos agentūros
Vykdomosios įstaigos
Kitos įstaigos

1985

1990

EAA, ETF

5

7

EMA, ENNSC
CdT, BAVT, EUIPO, EU-OSHA

11
1995

2000
EASA, EFSA, EMSA, Eurojustas
EASME*
ECDC, ENISA, ESGA, Frontex, GSA

15
16
21
2005

CEPOL, EŽKA, Chafea*
ECHA, EIGE, EACEA, INEA*
FRA
ERCEA, REA, EIT
ACER, BEREC biuras, Europolas
EASO, EBI, EIOPA, ESMA

24
28
29
32
35
39

2010

eu-LISA

40

BPV

41
2015

Europos prokuratūra

42
43

Europos darbo institucija

2020
44

4

33

HADEA

7

* 2021 m. balandžio 1 d. Chafea baigė savo veiklą, INEA tapo CINEA, o EASME tapo EISMEA.

* Kai kurios agentūros anksčiau savo veiklą vykdė kaip tarpvyriausybinės organizacijos, turinčios kitokį
statusą.
Pastaba: Diagramoje nurodyti metai – agentūros steigimo akto įsigaliojimo metai.
Šaltinis: Audito Rūmai.
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04 Visos Europos Komisijos vykdomosios įstaigos įsikūrusios Briuselyje.

Decentralizuotos agentūros ir kitos įstaigos įsikūrusios skirtingose ES valstybėse narėse,
kaip parodyta 2 diagramoje. Dėl jų įsikūrimo vietos sprendžia Taryba arba kartu Taryba
ir Europos Parlamentas.

2 diagrama. Agentūrų vieta valstybėse narėse
Danija
EAA

Švedija
ECDC

Lietuva
EIGE

Latvija
BEREC biuras

Suomija
ECHA

Estija
eu-LISA

Vokietija
EASA, EIOPA

Lenkija
Frontex

Nyderlandai
EMA, Eurojustas,
Europolas

Čekija
GSA

Airija
Eurofound

Austrija
FRA
Slovakija
Europos darbo
institucija

Belgija
EACEA, EASME,
ERCEA, INEA,
REA, BPV
HADEA

Vengrija
CEPOL,
EIT

Liuksemburgas
CdT, Chafea
Europos
prokuratūra, ESA

Rumunija
-

Prancūzija
BAVT, EBI,
ESGA,
ESMA

Bulgarija
Kipras
-

Portugalija
ENNSC,
EMSA
Ispanija
EŽKA, EUIPO
EU-OSHA

Italija
EFSA, ETF

Slovėnija
ACER

Malta
EASO

Kroatija
-

Graikija
Cedefop,
ENISA

Šaltinis: Audito Rūmai.

Decentralizuotos agentūros patenkina konkrečius politikos
poreikius

05 33 decentralizuotos agentūros

atlieka svarbų vaidmenį formuojant ir
įgyvendinant įvairių sričių ES politiką, ypač vykdant techninio, mokslinio, operacinio ar
5

5

ACER, BEREC biuras, Cedefop, CdT, CEPOL, BAVT, EASA, EASO, EBI, ECDC, ECHA, EAA, EŽKA,
EFSA, EIGE, EIOPA, Europos darbo institucija, EMA, ENNSC, EMSA, ENISA, ESGA, ESMA, ETF,
EUIPO, eu-LISA, EU-OSHA, Eurofound, Eurojustas, Europolas, FRA, Frontex, GSA.

9
reguliuojamojo pobūdžio užduotis. Jų vaidmuo – patenkinti konkrečius politikos
poreikius ir sustiprinti Europos bendradarbiavimą sutelkiant ES ir nacionalinių
vyriausybių technines ir specializuotas ekspertines žinias. Jos Tarybos reglamentu arba
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu įsteigtos tam, kad veiklą vykdytų neribotą
laiką.

Komisijos vykdomosios įstaigos įgyvendina ES programas

06 Šešios Europos Komisijos vykdomosios įstaigos

atlieka su ES programomis
susijusias vykdomąsias ir operacines užduotis. Jos įsteigiamos tam, kad veiklą vykdytų
ribotos trukmės laikotarpį.
6

Kitoms įstaigoms pavesti konkretūs įgaliojimai

07 Kitos keturios įstaigos yra Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT),

Europos prokuratūra, Euratomo tiekimo agentūra ir Bendra pertvarkymo valdyba
(BPV). Budapešte įsikūręs EIT yra nepriklausoma, decentralizuota ES įstaiga, kurioje
sutelkiami moksliniai, verslo ir švietimo ištekliai, siekiant išplėsti Sąjungos inovacinius
pajėgumus teikiant dotacijų finansavimą. Jis buvo įsteigtas neribotam laikui. Europos
prokuratūra yra nepriklausoma Sąjungos įstaiga, kompetentinga kovoti su
nusikaltimais, susijusiais su Sąjungos biudžetu. Europos prokuratūra savo veiklą
pradėjo 2021 m. birželio 1 d. Euratomo tiekimo agentūra Liuksemburge buvo įsteigta
neribotam laikotarpiui, siekiant užtikrinti, kad ES vartotojams būtų reguliariai ir
teisingai tiekiamas branduolinis kuras, kaip numatyta Euratomo sutartyje. Briuselyje
įsikūrusi BPV yra pagrindinė Bendro pertvarkymo mechanizmo institucija Europos
bankų sąjungoje. Jos misija – užtikrinti tvarkingą žlungančių arba galinčių žlugti bankų
pertvarkymą, darant kuo mažesnį poveikį ES valstybių narių ir kitų subjektų realiajai
ekonomikai ir viešiesiems finansams.

6

Chafea savo veiklą baigė 2021 m. balandžio 1 d., EACEA, EASME (Eismea nuo 2021 m.
balandžio 1 d.), ERCEA, INEA (CINEA nuo 2021 m. balandžio 1 d.), HADEA (nuo 2021 m.
balandžio 1 d.) ir REA.
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Agentūros finansuojamos iš įvairių šaltinių ir pagal įvairias DFP
išlaidų kategorijas

08 Bendras 2020 m. visų agentūrų biudžetas (išskyrus BPV) sudarė 3,7 milijardo

eurų. Tai atitinka 2,2 % 2020 m. ES bendrojo biudžeto (2019 m.: 2,2 %), kaip parodyta
3 diagramoje.

09 2020 m. BPV biudžetas sudarė 8,1 milijardo eurų (2019 m.: 7,9 milijardo eurų). Tai

yra kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių įnašai, siekiant įsteigti Bendrą
pertvarkymo fondą ir finansuoti BPV administracines išlaidas.

10 Decentralizuotų agentūrų ir kitų įstaigų biudžetai apima personalo,

administracines ir veiklos išlaidas. Vykdomosios įstaigos įgyvendina iš Europos
Komisijos biudžeto finansuojamas programas, o jų pačių biudžetai (iš viso apie
273 milijonus eurų 2020 m.) apima tik jų personalo ir administracines išlaidas.
Įsipareigojimų asignavimų, kuriuos 2020 m. Europos Komisijos vardu įgyvendino šešios
vykdomosios įstaigos, suma sudarė apie 14,9 milijardo eurų (2019 m.: 13,9 milijardo
eurų).

3 diagrama. Agentūrų finansavimo šaltiniai 2020 m.
Bendrasis ES biudžetas

164,1 mlrd. eurų

2,4 mlrd. eurų

ES (Komisijos)
subsidijos / įnašai

0,03 mlrd. eurų
Asignuotosios pajamos

0,9 mlrd. eurų

Mokesčiai, rinkliavos ir įnašai
iš nacionalinių priežiūros
institucijų

0,4 mlrd. eurų
Kitos pajamos

14,9 milijardo eurų 8,1 mlrd. eurų
Vykdomųjų įstaigų veiklos
biudžetas

Bendras BPV biudžetas

Šaltinis: 2020 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas; 2020 m. Europos Sąjungos
galutinės metinės finansinės ataskaitos ir 2020 m. metinės vykdomųjų įstaigų veiklos ataskaitos,
subendrinta Audito Rūmų.
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11 Dauguma agentūrų, įskaitant visas vykdomąsias įstaigas, yra finansuojamos

beveik vien tik iš ES bendrojo biudžeto. Kitos įstaigos yra visiškai ar iš dalies
finansuojamos pramonės mokesčiais bei rinkliavomis ir tiesioginiais jų veikloje
dalyvaujančių šalių įnašais. 4 diagramoje parodytas agentūrų biudžetų pasiskirstymas
pagal pajamų šaltinius.
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4 diagrama. Agentūrų 2020 m. biudžetai pagal pajamų šaltinį

Agentūros,
sugrupuotos pagal
bendrą pajamų dydį
(milijonai eurų)

Įnašai iš ES
bendrojo
biudžeto

≈ 2 405
Komisijos
asignuotosios
pajamos,
susijusios su
deleguotomis
užduotimis

≈ 34

Mokesčiai,
rinkliavos ir įnašai
iš nacionalinių
priežiūros
institucijų

≈ 852

Kredito įstaigų
įnašai į Bendrą
pertvarkymo
fondą ir BPV

497,6 EIT
339,2 Frontex
233,4 eu-LISA
149,1 Europolas
124,1 EASO
96,4 EFSA
79,7 REA
61,0 ECDC
52,2 ERCEA
50,1 EACEA
49,2 EASME
41,5 Eurojustas
35,4 GSA*
31,0 INEA
24,0 FRA
21,2 Eurofound
20,6 ENISA
20,4 ETF
17,6 EŽKA
17,3 ENNSC
16,7 Cedefop
16,7 ACER
15,5 EU-OSHA
10,8 Chafea
7,8 CEPOL
7,8 EIGE
7,1 BEREC biuras
0,2 Euratomas
369,5 EMA
128,0 EASA
106,0 ECHA
96,0 EMSA
63,2 EAA
53,6 ESMA

Finansuojamos
iš ES biudžeto

Iš dalies
finansuojamos
savo lėšomis

45,9 EBI
30,1 ESGA
27,4 EIOPA

≈ 8 104

8 103,7 BPV

Visiškai
finansuojamos
savo lėšomis

267,2 EUIPO
41,5 CdT
19,1 BAVT

*Patvirtintas 2020 m. pataisytas GSA biudžetas, kuris sudarė 35,4 milijono eurų. Kalbant apie pagrindinę
veiklą, kuri finansuojama iš asignuotųjų pajamų, į pataisytą GSA biudžetą įtrauktas simbolinis įrašas ir
apskaičiuota, kad 2020 m. įsipareigojimų asignavimai sudarys 728,6 milijono eurų, o mokėjimų
asignavimai – 1 328,7 milijono eurų. Faktinės patirtos išlaidos iš asignuotųjų pajamų 2020 m. sudarė
402,1 milijono eurų įsipareigojimų ir 753 milijonus eurų mokėjimų.
Pastaba: kitos įvairios pajamos arba biudžeto rezervai neįtraukiami.
Šaltinis: 2020 m. galutinės agentūrų metinės finansinės ataskaitos, subendrinta Audito Rūmų.
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12 5 diagramoje pateikti agentūrų 2020 m. biudžetai. Jie skirstomi pagal išlaidų rūšį

(I antraštinę dalį „Personalo išlaidos“, II antraštinę dalį „Administracinės išlaidos“ ir
III antraštinę dalį „Veiklos išlaidos“ kartu su bet kuriomis kitomis naudojamomis
antraštinėmis dalimis), o ne pagal veiklą.
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5 diagrama. Agentūrų 2020 m. išlaidos pagal biudžeto antraštinę dalį

0%

I antraštinė dalis

II antraštinė dalis

III antraštinė dalis ir kitos antraštinės dalys

(personalo išlaidos)

(administracinės
išlaidos)

(veiklos išlaidos)

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

INEA
EASME
ERCEA
REA
EACEA
ETF
ECHA
EIOPA
Chafea
ESGA

GSA*
ENNSC
Eurofound
Cedefop
EBI
ACER
Europolas
ESMA
CEPOL
FRA
CdT
ECDC
EASA
ENISA
Eurojustas
EŽKA
EFSA
BEREC biuras
EIGE
EU-OSHA
EAA
BAVT
EMA
EMSA
EUIPO
EASO
Frontex
eu-LISA
Euratomas
EIT
BPV
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Bendras biudžetas
(milijonai eurų)
31,0
49,2
52,2
79,7
50,1
20,4
109,6
28,4
10,8
30,8
35,4
18,0
21,7
17,2
46,7
17,3
149,1
53,9
7,8
24,2
46,8
62,5
183,0
21,7
41,7
16,9
98,9
7,2
7,8
16,1
63,2
20,0
369,7
90,5
464,8
130,4
364,4
233,4
0,2
546,6
8 133,2

100 %

*Patvirtintas 2020 m. pataisytas GSA biudžetas, kuris sudarė 35,4 milijono eurų. Kalbant apie pagrindinę
veiklą, kuri finansuojama iš asignuotųjų pajamų, į pataisytą GSA biudžetą įtrauktas simbolinis įrašas ir
apskaičiuota, kad 2020 m. įsipareigojimų asignavimai sudarys 728,6 milijono eurų, o mokėjimų
asignavimai – 1 328,7 milijono eurų. Faktinės patirtos išlaidos iš asignuotųjų pajamų 2020 m. sudarė
402,1 milijono eurų įsipareigojimų ir 753 milijonus eurų mokėjimų.
Pastaba: BPV skaičius susideda iš dviejų dalių: I dalis – 118 milijonų eurų skirta Valdybos administravimui
ir II dalis – 8 016 milijonų eurų skirta Fondui.
Šaltinis: Biudžetas: 2020 m. galutinės agentūrų metinės finansinės ataskaitos, subendrinta Audito Rūmų.
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13 6 diagramoje parodyta, kiek darbuotojų agentūrose dirbo 2020 m. pabaigoje. Iš

viso agentūrose dirbo 12 881 darbuotojas 7 (2019 m. – apie 11 900), t. y. apie 18 % visų
ES institucijose ir agentūrose dirbančių darbuotojų 8.

7

Personalo skaičius apima faktinį nuolatinių pareigūnų, laikinųjų darbuotojų, sutartininkų ir
deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybių skaičių 2020 m. gruodžio 31 d.

8

Naudojami skaičiai pagrįsti nuolatinių pareigūnų, laikinųjų darbuotojų, sutartininkų ir
deleguotųjų nacionalinių ekspertų visos darbo dienos ekvivalentais.
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6 diagrama. Darbuotojų skaičius pagal agentūras 2020 m. pabaigoje
Decentralizuotos agentūros
Vykdomosios įstaigos
Kitos įstaigos
Frontex
EUIPO
Europolas
EMA
REA
EASA
ECHA
ERCEA
EASME/EISMEA
EFSA
EACEA
BPV
EASO
INEA/CINEA
eu-LISA
ECDC
EMSA
ESMA
Eurojustas
EBI
EAA
GSA
CdT
ESGA
EIOPA
ETF
Cedefop
ACER
FRA
ENNSC
Eurofound
ENISA
CEPOL
EŽKA
Chafea
EIT
EU-OSHA
BAVT
BEREC biuras
EIGE
Euratomas

1 234
1 093
884
834
781
744
572
515
485
481
432
397
380
313
274
271
267
250
242
217
213
212
202
177
166
124
108
105
105
102
95
87
84
81
75
66
63
48
43
43
16

Šaltinis: subendrinta Audito Rūmų.

14 Dauguma agentūrų neįgyvendina didelės apimties veiklos išlaidų programų, bet

vykdo techninio, mokslinio ar reguliuojamojo pobūdžio užduotis. Todėl daugumą
agentūrų biudžetų daugiausia sudaro personalo ir administracinės išlaidos
(žr. 5 diagramą). Apskritai agentūrų personalo ir administracinės išlaidos sudaro apie
10,9 % visų ES personalo ir administracinių išlaidų (žr. 7 diagramą).
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7 diagrama. 2020 m. ES institucijų ir įstaigų personalo ir administracinės
išlaidos (milijonais eurų)
(milijonais eurų)

Europos duomenų apsaugos
priežiūros pareigūnas

9,4

Europos
ombudsmenas

10,1

Europos regionų
komitetas
Europos ekonomikos ir
socialinių reikalų komitetas
Audito Rūmai
Europos išorės veiksmų
tarnyba
Teisingumo Teismas
Taryba

76,2
101,8
137,3
185,6
341,4
366,6

Europos Parlamentas

1 121,0
1 331,2

Agentūros
Komisija

8 485,0

* Personalo išlaidos apima personalo, vykdančio ir operacinę, ir administracinę veiklą, išlaidas. Pensijų
įmokos neįtrauktos į agentūrų duomenis (išskyrus agentūras, finansuojamas savo ir iš dalies savo
lėšomis).
Šaltinis: 2020 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas; Europos Komisijos 2020 finansinių
metų galutinės metinės finansinės ataskaitos ir 2020 m. agentūrų galutinės metinės finansinės
ataskaitos, subendrinta Audito Rūmų.
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15 2,4 milijardo eurų įnašų iš ES bendrojo biudžeto yra finansuojami pagal skirtingas

DFP išlaidų kategorijas, kaip parodyta 8 diagramoje.

8 diagrama. Agentūrų finansavimas pagal ES bendrojo biudžeto DFP
išlaidų kategorijas
(milijonai eurų)
2 404,9

1 155,4

58,9

1 169,9

20,4

0,2

DFP 1a

DFP 2

DFP 3

DFP 4

DFP 5

Konkurencingumas
augimui ir darbo
vietų kūrimui
skatinti

Tvarus augimas:
gamtos ištekliai

Saugumas ir
pilietybė

Europos
vaidmuo
pasaulyje

Administravimas

ACER
BEREC biuras
Cedefop
EASA
EBI
ECHA
EIOPA
EIT
EMSA
ENISA
ESGA
ESMA
EU-OSHA
Eurofound
GSA
EACEA
EASME
ERCEA
INEA
REA

EAA
EŽKA

CEPOL
EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA
ENNSC
eu-LISA
Eurojustas
Europolas
FRA
Frontex
Chafea

ETF

Euratomas

Šaltinis: 2020 m. galutinės agentūrų metinės finansinės ataskaitos, subendrinta Audito Rūmų.
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Biudžeto ir jo įvykdymo patvirtinimo tvarka yra panaši visoms
agentūroms, išskyrus EUIPO, BAVT ir BPV

16 Europos Parlamentas ir Taryba yra atsakingi už daugumos decentralizuotų

agentūrų ir kitų įstaigų, taip pat visų Europos Komisijos vykdomųjų įstaigų metines
biudžeto ir jo įvykdymo patvirtinimo procedūras. Biudžeto įvykdymo patvirtinimo
procedūros tvarkaraštis pateiktas 9 diagramoje.

9 diagrama. Daugumai agentūrų taikoma biudžeto įvykdymo
patvirtinimo procedūra
Iki n+1 metų
birželio 1 d.

Iki n+1 metų lapkričio
15 d.

Iki n+2 metų vasario
vidurio

Audito Rūmai priima
preliminarias
agentūrų pastabas

Audito Rūmai persiunčia EP ir
Tarybai savo metinę ES
agentūrų ataskaitą, įskaitant
patikinimo pareiškimą

Taryba priima savo
rekomendacijas dėl biudžeto
įvykdymo patvirtinimo ir
perduoda jas EP

Iki n+1 metų kovo
1 d.

Iki n+1 metų
liepos 1 d.

agentūros perduoda
savo negalutines
finansines ataskaitas
Audito Rūmams

agentūros priima
savo galutines
finansines
ataskaitas

Nuo n+1 metų gruodžio
mėn. iki n+2 metų sausio
mėn. pabaigos
ES agentūrų direktorių
klausymai EP Biudžeto
kontrolės (CONT) komitete ir
Tarybos Biudžeto komitete

Iki n+2 metų kovo
mėn. pabaigos
EP ataskaitų priėmimas
plenarinėje sesijoje. EP
sprendžia, ar patvirtinti
biudžeto įvykdymą, ar jį
atidėti

Šaltinis: Audito Rūmai.

17 Tačiau dviem visiškai pačioms save finansuojančioms decentralizuotoms

agentūroms (BAVT ir EUIPO) biudžeto ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras
atitinkamai taiko jų Administracinė taryba arba Biudžeto komitetas, bet ne Europos
Parlamentas ir Taryba. Taip pat už metinę BPV biudžeto ir biudžeto įvykdymo
patvirtinimo procedūrą atsakomybė tenka tik jos Valdybai.

ES agentūrų tinklas palengvina bendradarbiavimą tarp agentūrų
ir bendravimą su suinteresuotosiomis šalimis

18 ES agentūrų tinklą (EUAN) agentūros sukūrė kaip bendradarbiavimo tarp

agentūrų platformą, skirtą agentūrų matomumui didinti, galimam efektyvumo
didinimui nustatyti bei skatinti ir pridėtinei vertei kurti. Jame pripažįstama, kad

20
agentūros turi geriau koordinuotu būdu bendrauti su savo suinteresuotaisiais
subjektais ir plačiąja visuomene bendro susirūpinimo klausimais. Tai yra pirmasis
informacijos rinkimo ir sklaidos visose agentūrose centras. EUAN vykdo veiklą
remdamasis prioritetais, dėl kurių agentūros susitarė penkerių metų strateginėje
darbotvarkėje ir metinėse darbo programose, kuriose nustatoma jų veikla ir tikslai.
2020 m. EUAN patvirtino savo antrąją daugiametę strategiją (2021–2027 m.) 9, į kurią
įtraukta naujosios Europos Komisijos politinė ir strateginė kryptis, pagrįsta dviem
strateginiais ramsčiais:
o

EUAN – administracinės kompetencijos pavyzdys;

o

EUAN – įsitvirtinęs institucinis partneris.

19 EUAN kasmet rotacijos principu pirmininkauja vis kita agentūra, o bendros

paramos biuro koordinuojami plenariniai posėdžiai vyksta du kartus per metus. EUAN
yra dešimt teminių potinklių (žr. 10 diagramą), skirtų tam tikrai temai. Jie taip pat gali
bendrauti su kitomis ES institucijomis, o jos pačios gali būti potinklių narės. Audito
Rūmai aktyviai dalyvauja kai kuriuose iš šių plenarinių posėdžių ir potinklio posėdžių,
dalydamiesi gerąja patirtimi ir teikdami informaciją apie audito procesus ir rezultatus.

10 diagrama. EUAN bendros paramos biuras ir potinkliai
GN

Žaliasis tinklas

PDN

Veiksmingumo
gerinimo tinklas

NAPO

HCIN

Agentūrų viešųjų
pirkimų pareigūnų
tinklas

Komunikacijos ir
informacijos tinklo vadovai

EU-ANSA

ES agentūrų mokslinių
konsultacijų tinklas

EUAN
bendros
paramos biuras
(SSO)

IAAPN

Tarpžinybinis
apeliacinių procedūrų
tinklas

ICTAC

Informacinių ir ryšių
technologijų patariamasis
komitetas

IAAN

Agentūrų buhalterių
tinklas

EFRAN

Europos mokesčius
gaunančios agentūros

IALN

Agentūrų teisės tinklas

Šaltinis: EUAN.

9

2021–2027 m. ES agentūrų tinklo strategija, 2020 m. lapkričio 9 d. (Briuselis).

21

20 EUAN darbo pagrindas ir abiejų daugiamečių strategijų pagrindas yra dalijimosi

paslaugomis, žiniomis ir ekspertinėmis žiniomis aspektas. Kai kurie bendradarbiavimo
pavyzdžiai – dalijimasis paslaugomis veiklos atkūrimo po ekstremalių įvykių, apskaitos,
bendrų viešųjų pirkimų (žr.1 langelį), su COVID-19 susijusių klausimų (žr.2 langelį) ir
duomenų apsaugos srityse.

1 langelis
Bendradarbiavimo vykdant bendras viešųjų pirkimų procedūras
pavyzdys
Bendri viešieji pirkimai yra viena iš EUAN skatinamo bendradarbiavimo paskatų.
Kaip jau pranešėme savo 2018 m. metinėje ataskaitoje, decentralizuotos
agentūros ir kitos įstaigos kartu su ES bendrosiomis įmonėmis (ES įstaigomis) taip
pat nagrinėjo galimybę padidinti administracinį efektyvumą ir masto ekonomiją,
taikydamos bendras viešųjų pirkimų procedūras. 2014–2020 m. ES įstaigų
paskelbtų bendrų kvietimų teikti pasiūlymus skaičius išaugo nuo 1 iki 17, o iki
2020 m. pabaigos 64 ES įstaigos dalyvavo viename ar daugiau bendrų pirkimų
(žr. 11 diagramą). Bendros pirkimų procedūros gali padėti pasiekti didesnį
efektyvumą ir masto ekonomiją.

11 diagrama. Bendrų kvietimų skaičius
98
87
Dalyvaujančių agentūrų,
įstaigų ir bendrųjų
įmonių skaičius

74
64

Pradėtų bendrų
kvietimų skaičius

22
2

1
2014

Šaltinis: EUAN.

2

2

1
2015

17

2016

20

17

6
2017

2018

2019

2020
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2 langelis
Dalijimasis informacija apie reagavimo priemones COVID-19
pandemijos metu
Po COVID-19 protrūkio EUAN bendros paramos biuras aktyviai koordinavo
reagavimo priemones. 2020 m. balandžio mėn. EUAN subūrė patariamąją grupę
dėl naujų darbo metodų – neoficialią darbo grupę, kuri bus agentūrų išteklių
valdytojų keitimosi informacija platforma. Nuo pat jos įsteigimo darbo grupė
surengė 27 posėdžius. Ji padėjo suderinti agentūrų procedūras, skirtas politikos
sritims, susijusioms su bendromis nuotolinio darbo priemonėmis, bendrais
asmeninių apsaugos priemonių viešaisiais pirkimais ir grįžimu į biurą. Ji taip pat
padėjo koordinuoti su COVID-19 susijusias temas, į kurias agentūros norėjo
atkreipti Europos Komisijos dėmesį.
EUAN veiksmus pripažino ES ombudsmenas, kuris jį, be kita ko, nominavo 2021 m.
apdovanojimui už gerą administravimą koordinuojant ES agentūrų atsaką į COVID19 krizę 10.
Šaltinis: EUAN ir ES ombudsmenas.

10

https://www.ombudsman.europa.eu/lt/event-document/lt/141 316.

23

Mūsų auditas
Mūsų įgaliojimai

21 Kaip reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV)

287 straipsnį, mes auditavome 11:
o

visų 41 agentūrų finansines ataskaitas, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d.
pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės 12 ir biudžeto vykdymo 13 ataskaitos,
ir

o

šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą.

22 Remdamiesi savo audito rezultatais, teikiame Europos Parlamentui ir Tarybai arba

kitoms biudžeto įvykdymą tvirtinančioms institucijoms (žr. 17 dalį) kiekvienai agentūrai
skirtą vieną agentūrų finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų
teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą. Kai tai yra tikslinga, papildome
patikinimo pareiškimus reikšmingomis audito pastabomis.

Apie įtariamą sukčiavimą pranešame atitinkamoms ES
įstaigoms, OLAF ir Europos prokuratūrai

23 Bendradarbiaujame su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) klausimais,

susijusiais su sukčiavimu ir kita ES finansiniams interesams kenkiančia neteisėta veikla.
OLAF prašymu dalijamės audito informacija apie ES agentūras, kuri galėtų būti
naudinga OLAF tyrimams. Taip pat konsultuojamės su OLAF dėl bet kokio atliekant
auditą nustatyto įtartino atvejo, nors mūsų auditai nėra skirti konkrečiai sukčiavimui
aptikti. 2020 finansiniais metais toks bendradarbiavimas taip pat buvo išplėstas
įtraukiant naujai veikiančią Europos prokuratūrą, atsakingą už ES finansiniams
interesams kenkiančių nusikaltimų tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir perdavimą
11

2020 m. nebuvo atliktas Europos darbo institucijos ir Europos prokuratūros auditas, nes jos
dar nebuvo finansiškai savarankiškos.

12

Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, pinigų srautų
ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos
aiškinamosios pastabos.

13

Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžeto operacijos,
ir aiškinamoji informacija.

24
teismui. Pranešėme Europos prokuratūrai apie įtarimą dėl vienos ES agentūros ir apie
tai informavome OLAF. Apskritai nuo 2001 finansinių metų prieš įsteigiant Europos
prokuratūrą, į OLAF kreipėmės dėl kitų aštuonių agentūrų, nes įtarėme vieną ar kelis
sukčiavimo atvejus mūsų į imtį įtrauktose operacijose.

Audito procedūrų skaitmeninimas Audito Rūmuose

24 Audito Rūmai nustatė, kad metinis ES agentūrų auditas yra galimybė išbandyti

automatizuotų audito procedūrų potencialą. Agentūrų auditą sudaro apie 200 audito
procedūrų, apimančių tokias sritis kaip mokėjimai, atlyginimai, viešieji pirkimai,
biudžetas, įdarbinimas ir metinės finansinės ataskaitos. 2019 m. pradėjome bandomąjį
projektą dėl to, kaip automatizuoti įsipareigojimų, mokėjimų ir atlyginimų teisėtumo ir
tvarkingumo audito, taip pat finansinių ataskaitų audito, procedūras. Projektas buvo
susijęs su šešiomis ES vykdomosiomis įstaigomis. Skirtingai nei dauguma
decentralizuotų agentūrų 14, vykdomosios įstaigos turi panašias administracines
procedūras ir IT sistemas (t. y. biudžeto sistemą, apskaitos sistemą ir žmogiškųjų
išteklių valdymo sistemą).

25 2020 m. tęsėme bandomąjį projektą ir patobulinome anksčiau savo parengtas

vykdomųjų įstaigų audito procedūras, kad jos būtų tikslesnės, siekdami sumažinti
išimčių, kurias turi patikrinti auditoriai, skaičių. Finansinių ataskaitų audito srityje taip
pat įdiegėme penkias naujas automatizuotas procedūras. Kaip tikėtasi, atlikus šį testą
reikšmingų klaidų nenustatyta. Tačiau nustatėme, kad buvo sutaupyta šiek tiek laiko,
kaip parodyta 12 diagramoje. Šie rezultatai patvirtina, kad, automatizavus daugiau
procedūrų ir jas naudojant didesniam audito užduočių skaičiui, būtų galima daug
sutaupyti. Tai bus tęsiama ir stebima artimiausiais metais.

14

Žr. 2017 finansinių metų metinės ataskaitos dėl ES agentūrų 2.26 ir 2.27 dalis.

25

12 diagrama. Finansinių ataskaitų audito testų automatizavimas
Sukurtų ar plėtojamų sprendimų pagrindiniai privalumai:
Audito patikimumo lygio didinimas
atliekant visos populiacijos testus

Auditorių gebėjimų vykdyti
didesnės pridėtinės vertės užduotis
įgijimas
Duomenų tvarkymo greičio
padidėjimas 98 %

Šaltinis: Audito Rūmai.

Vidutinis kiekvienos
agentūros duomenų
tvarkymui skirtas
laikas

~ 1 valanda
~ 60

sekundžių

6 agentūrų
duomenų
tvarkymo
laikas

~ 6 valandos
~ 90

sekundžių

26

Ką mes nustatėme
2020 finansinių metų metinių agentūrų auditų rezultatai
apskritai yra teigiami

26 Apskritai, atlikę 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų agentūrų

metinių finansinių ataskaitų ir jose atspindimų pajamų auditą, kaip ir ankstesniais
metais, patvirtinome teigiamus rezultatus, tačiau reikia atlikti kai kuriuos
patobulinimus finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų srityje.

13 diagrama. 2018–2020 m. metinės audito nuomonės dėl agentūrų
finansinių ataskaitų, pajamų ir mokėjimų
41 agentūra
Mokėjimai
Pajamos
Finansinės ataskaitos

40 | 1
41
41

2018

39 | 2
41
41

2019

38 | 3
41
41

2020

NUOMONĖS
Besąlyginė (palanki)
Sąlyginė
Neigiama

Šaltinis: Audito Rūmai.

Palanki nuomonė dėl visų agentūrų finansinių ataskaitų
patikimumo

27 Audito Rūmai skelbia besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl visų agentūrų

2020 finansinių metų finansinių ataskaitų (žr. 13 diagramą).

„Dalyko pabrėžimo“ pastraipos yra svarbios siekiant suprasti EMA ir BPV
finansines ataskaitas

28 „Dalyko pabrėžimo“ pastraipose atkreipiamas skaitytojų dėmesys į dalyką, kuris

yra nepaprastai svarbus siekiant užtikrinti, kad naudotojai suprastų finansines
ataskaitas. 2020 finansiniais metais naudojomės „dalyko pabrėžimo“ pastraipomis savo
ataskaitose dėl dviejų agentūrų: EMA ir BPV.

27

29 Dėl EMA, anksčiau Londone įsikūrusios agentūros, kuri persikėlė į Amsterdamą,

atkreipiame dėmesį į klausimą dėl ankstesnių jos patalpų Londone nuomos sutarties.
Sutartis galioja iki 2039 m., nenumatant sutarties nutraukimo anksčiau laiko. 2019 m.
liepos mėn. EMA pasiekė susitarimą su patalpų savininku ir nuo 2019 m. liepos mėn. jai
pavyko pernuomoti savo buvusias biuro patalpas pagal sąlygas, atitinkančias
pagrindinės nuomos sąlygas. Subnuomos laikotarpis tęsis iki to laiko, kol baigsis EMA
nuomos sutartis. Kadangi EMA išlieka nuomos sutarties šalis, ji galėtų būti laikoma
atsakinga už visą likusią pagal tą sutartį mokėtiną sumą, jei subnuomininkas neįvykdytų
savo įsipareigojimų. 2020 m. gruodžio 31 d. bendra apskaičiuota nesumokėta nuomos,
susijusių paslaugų mokesčių ir nuomotojo draudimo suma, kurią iki nuomos laikotarpio
pabaigos turi sumokėti EMA, yra 377 milijonai eurų.

30 Dėl BPV finansinių ataskaitų pažymime, kad su įnašais susiję administraciniai

skundai arba teisminės procedūros tarp kai kurių kredito įstaigų ir nacionalinių
pertvarkymo institucijų ir Valdybos bei Bendrajam Teismui ir Europos Sąjungos
Teisingumo Teismui prieš BPV pateikti teisiniai ieškiniai nebuvo mūsų audito dalykas.
Galimas jų poveikis 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Valdybos
finansinės būklės ataskaitoms (ypač neapibrėžtiesiems įsipareigojimams, atidėjiniams ir
įsipareigojimams) yra nagrinėjamas Audito Rūmams atliekant atskirą specialų metinį
auditą, kaip nustatyta BPeM reglamento 92 straipsnio 4 dalyje.

31 Be to, atkreipiame dėmesį į BPV galutinių finansinių ataskaitų finansinės būklės

ataskaitų pastabas, kuriose aprašomas galimas poveikis investicijų portfeliui
atsižvelgiant į dabartinę COVID-19 krizę.

„Kitų dalykų“ pastraipa skirta Chafea ypatingos svarbos klausimui

32 Chafea buvo uždaryta 2021 m. balandžio 1 d., o jos užduotys perskirstytos kitoms

įstaigoms. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad šios įstaigos yra kiti ES konsoliduoti subjektai,
tai nedaro poveikio turto ir įsipareigojimų sumoms 2020 m. Chafea metinėse
finansinėse ataskaitose.

Palanki nuomonė dėl visų agentūrų finansinėse ataskaitose
atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo

33 Audito Rūmai teikia besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl visų agentūrų

finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo.
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„Dalyko pabrėžimo“ pastraipa padeda geriau suprasti BPV pajamas

34 „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą taip pat naudojome savo ataskaitoje dėl BPV, ji

buvo susijusi su 30 dalyje aprašytu klausimu.

„Kitų dalykų“ pastraipos skirtos ESMA ir BPV ypatingos svarbos
klausimui

35 Dėl ESMA, kredito reitingų agentūroms taikomi mokesčiai yra pagrįsti jų, kaip

juridinių subjektų, o ne grupės ar susijusių subjektų grupės, pajamomis. Tai sukuria
beveik teisėtą galimybę sumažinti mokesčius ar jų išvengti pervedant pajamas iš ES
jurisdikcijoje esančių kredito reitingų agentūrų su jomis susijusiems subjektams už ES
ribų. Tikėtinas šios teisės aktų spragos finansinis poveikis nežinomas. ESMA žino apie
šią riziką ir 2021 m. sausio 29 d. paskelbė konsultacijoms skirtą dokumentą 15.
Remdamasi šiuo dokumentu, ji 2021 m. birželio 21 d. Europos Komisijai pateikė
techninių rekomendacijų dėl Reglamento pakeitimų siekdama sumažinti riziką.

36 Be to, ESMA sandorių duomenų saugykloms taikomi mokesčiai apskaičiuojami

pagal atskiros sandorių duomenų saugyklos pagrindu imamą apyvartą. Nors
Reglamente dėl mokesčių nenumatyta išsami ir nuosekli kontrolės sistema informacijos
patikimumui užtikrinti, visos sandorių duomenų saugyklos galėjo pateikti
nepriklausomų auditorių nuomones, kuriose teigiama, kad jų 2019 m. finansinės būklės
ataskaitose (naudotose mokesčiams apskaičiuoti) pateikta tikra ir teisinga informacija.
Vis dėlto informacija, kurią jos pateikė dėl sandorių, apie kuriuos pranešta duomenų
saugykloms per 2019 m., skaičiaus ir dėl užregistruotų nebaigtų sandorių 2019 m.
gruodžio 31 d. skaičiaus, buvo tik ribotai peržiūrėta nepriklausomų auditorių. 2021 m.
kovo mėn. ESMA paskelbė konsultacijoms skirtą dokumentą 16, kuriame siūloma
supaprastinti sandorių duomenų saugyklų apyvartos nustatymo metodą metiniams
priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, įtraukiant tik pajamas ir neįtraukiant veiklos
duomenų.

37 Neprieštaraudami savo oficialiai audito nuomonei, pabrėžėme, kad BPV fondo

įnašai apskaičiuojami remiantis kredito įstaigų BPV pateikta informacija. Mūsų BPV
15

Konsultacijoms skirtas dokumentas ESMA 80–196-5019.
Žr. https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-feescharged-credit-rating-agencies-esma.

16

Konsultacijoms skirtas dokumentas ESMA74–362-1864.
Žr. https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-feesunder-sftr-and-emir.
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pajamų auditas buvo pagrįstas šia informacija, tačiau jos patikimumo netikrinome.
BPeM reglamente nenustatyta išsami ir nuosekli kontrolės sistema informacijos
patikimumui užtikrinti. Tačiau BPV atlieka informacijos nuoseklumo ir analitines
patikras, taip pat tam tikras ex post patikras kredito įstaigų lygmeniu. Be to, BPV negali
leisti paskelbti išsamios informacijos apie atsižvelgiant į riziką pakoreguotų su kiekviena
kredito įstaiga susijusių įnašų skaičiavimus, kadangi jie yra tarpusavyje susiję ir apima
konfidencialią informaciją apie kitas kredito įstaigas. Tai turi įtakos šių skaičiavimų
skaidrumui.

Palanki nuomonė dėl agentūrų finansinėse ataskaitose
atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo, išskyrus ACER,
eu-LISA ir ENISA

38 38 agentūrų atveju pateikėme besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl 2020 m.

gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimų
mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo. Mūsų nuomone, su šiomis agentūromis susiję
mokėjimai buvo visais reikšmingais aspektais teisėti ir tvarkingi (žr. 13 diagramą).

39 Dėl ACER pateikėme sąlyginę nuomonę dėl mūsų nustatytų faktų, praneštų 2019

finansiniais metais. Audito Rūmai padarė išvadą, kad kelios specialiosios sutartys pagal
preliminariąją IT paslaugų sutartį buvo netvarkingos, nes nebuvo įvykdyta jokia
konkurencinga viešųjų pirkimų procedūra. 2020 finansiniais metais netvarkingai atlikti
mokėjimai sudarė 752 654 eurus (3,7 % visų 2020 m. turimų mokėjimų asignavimų).

40 Dėl eu-LISA teikiame sąlyginę nuomonę, pagrįstą dviem netvarkingomis pirkimų

procedūromis. Vienu atveju eu-LISA pasirašė konkrečią sutartį dėl programinės įrangos,
kuri skiriasi nuo programinės įrangos, kurią rangovas pasiūlė savo pasiūlyme dėl
susijusios preliminariosios sutarties. Preliminarioji sutartis nebuvo pakeista. Kito
produkto, kuris neįtrauktas į kainos pasiūlymą, įsigijimas kita kaina nei iš pradžių
pasiūlytas produktas yra nukrypimas nuo preliminariosios sutarties. Kitu atveju eu-LISA
pasirašė techninės priežiūros paslaugų užsakymo formą, apimančią ketverius metus.
Tai prieštaravo preliminariosios sutarties nuostatoms, pagal kurias buvo galima išrašyti
sąskaitas už paslaugas iš anksto už vienus metus. Bendra mokėjimų, kurie laikomi
neatitinkančiais preliminariosios sutarties nuostatų, suma siekė 10 405 075 eurus ir
sudaro 4,1 % visų 2020 finansiniais metais turimų mokėjimų asignavimų.

41 Dėl ENISA pateikta sąlyginė nuomonė susijusi su tuo, kad darbuotojui trūko

įgaliojimų. Buvo laiko tarpas nuo laikino įgaliojimo, kurį ankstesnis vykdomasis
direktorius suteikė darbuotojui, pabaigos iki naujo įgaliojimo, kurį suteikė pareigas
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pradėjęs eiti vykdomasis direktorius, pradžios. Šiuo laikotarpiu tas darbuotojas leido
vykdyti 529 120 eurų vertės biudžetinius įsipareigojimus ir 914 100 eurų vertės
mokėjimus be galiojančio įgaliojimo (3,5 % visų 2020 m. turimų mokėjimų asignavimų).

„Kitų dalykų“ pastraipos skirtos ACER, ENISA, ir EASO ypatingos svarbos
klausimams

42 Audito Rūmai atkreipia dėmesį į tai, kad ACER ir ENISA nepriėmė vidaus taisyklių,
kad užtikrintų įgaliojimų perdavimo tęstinumą tais atvejais, kai deleguojantys ar
deleguoti leidimus suteikiantys pareigūnai palieka savo pareigas. Tai –svarbus vidaus
kontrolės trūkumas (daugiau informacijos pateikta 48 dalyje ir toliau).

43 Dėl EASO pažymime, Bendrajame Teisme

nagrinėjama byla turi įtakos mūsų
audito nuomonės aspektams. 2020 m. EASO paskelbė atvirą konkursą laikinojo
įdarbinimo įmonėms, per kurias darbuotojai būtų įdarbinti pagalbinėms užduotims
būstinėje ir operacijoms Maltoje vykdyti. Numatyta bendra suma – 27,7 milijono eurų
per 48 mėnesius. Konkurso nelaimėjęs dalyvis kreipėsi į Bendrąjį Teismą, ginčydamas
viešųjų pirkimų procedūros rezultatus, todėl 2020 m. spalio mėn. buvo pradėtas
teismo procesas prieš EASO.
17

44 Panašiai kaip ir Audito Rūmų 2019 m. ataskaitoje dėl EIGE finansinių ataskaitų,

pažymime, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teisme 18 nagrinėjama byla turi įtakos
mūsų audito nuomonės aspektams. Byla susijusi su keliais Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo pateiktais klausimais dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2008/104/EB 19 dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones taikymo ES agentūroms.
Kadangi Teisingumo Teismo sprendimas dėl šių klausimų gali turėti įtakos Audito Rūmų
pozicijai dėl EIGE naudojimosi laikinaisiais darbuotojais, Audito Rūmai susilaiko nuo
pastabų, įskaitant dėl atsižvelgimo į ankstesnių metų pastabas, teikimo, kol Teisingumo
Teismas priims galutinį sprendimą šioje byloje.

Mūsų pastabose aptariamos tobulintinos sritys 23 agentūrose

45 Be nuomonių ir kartu su jomis teikiamų „dalyko pabrėžimo“ ir „kitų dalykų“

pastraipų, taip pat pateikėme 54 pastabas (dėl 2019 finansinių metų pateikėme
17

Byla Nr. T-621/20 (EMCS prieš EASO).

18

Byla Nr. C-948/19 (Manpower Lit).

19

OL L 327, 2008 12 5, p. 9.
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82 pastabas) dėl 23 agentūrų siekdami nurodyti sritis, kuriose būtina atlikti tolesnius
patobulinimus. Dauguma šių pastabų susijusios su vidaus kontrolės, viešųjų pirkimų
procedūrų ir biudžeto valdymo trūkumais. Pagrindinis netvarkingų mokėjimų šaltinis
tebėra viešųjų pirkimų procedūrų trūkumai.

46 14 ir 15 diagramose parodytas įvairių rūšių pastabų, pateiktų 41 agentūrai visoje
ataskaitoje, skaičius, įskaitant nuomones ir susijusias „dalyko pabrėžimo“ ir „kitų
dalykų“ dalis.

14 diagrama. Pastabų skaičius pagal agentūras

Viešųjų pirkimų procedūros
Įdarbinimo procedūra
Vidaus kontrolės priemonės

(išskyrus viešuosius pirkimus, įdarbinimą)

Biudžeto valdymas
8

7

Šaltinis: Audito Rūmai.

6

5

4

3

2

1
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15 diagrama. Pastabų skaičius pagal dažnų trūkumų rūšį

7
6
5
4
3
2
1

Viešųjų pirkimų
trūkumų skaičius
Iš jų trūkumai, dėl
kurių atliekami
netvarkingi
mokėjimai

Biudžeto
valdymo
trūkumų
skaičius

Vidaus
kontrolės
trūkumų
skaičius

0

Šaltinis: Audito Rūmai.

Vidaus kontrolė išlieka labiausiai klaidų veikiama sritimi

47 Trylikos agentūrų (ACER, CEPOL, EASME, EASO, EBI, EIOPA, EMSA, ESMA, ENISA,

ETF, Eurofound, Frontex ir BPV) atveju pranešame apie vidaus kontrolės trūkumus,
susijusius su ex ante / ex post kontrolės nebuvimu (žr. 3 langelį), netinkamu
biudžetinių ir (arba) teisinių įsipareigojimų valdymu arba informacijos neteikimu
išimčių registre. 15 diagramoje parodyti dažniausiai nustatyti vidaus kontrolės
trūkumų tipai.
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3 langelis
Ex ante vidaus kontrolės nebuvimo pavyzdys
Atlikdami auditą nustatėme, kad įgyvendinant preliminariąją sutartį, kurią 2018 m.
pasirašė Europos Komisija daugiau kaip 60 ES įstaigų vardu, trūko vidaus kontrolės.
Jos tikslas buvo įsigyti programinės įrangos licencijų ir IT paslaugų. Rangovas,
veikdamas kaip tarpininkas, turi teisę prie savo tiekėjų kainų pridėti procentinį
antkainį. Dėl pirkimų pagal šią preliminariąją sutartį pastebėjome, kad pavyzdžiui,
EASME neatliko jokios vidaus kontrolės, kad įsitikintų, ar rangovas taikė teisingas
kainas ir antkainius.

Pastabos dėl biudžeto vykdymo įgaliojimų perdavimo

48 Atlikdami auditą taip pat nustatėme trūkumų, susijusių su įgaliojimų perdavimo

veiklos tęstinumu tais atvejais, kai deleguojantys arba deleguoti leidimus suteikiantys
pareigūnai palieka savo pareigas, ypač kai pradeda eiti pareigas naujas vykdomasis
direktorius (t. y. agentūros leidimus suteikiantis pareigūnas).

49 Leidimus suteikiančio pareigūno vaidmuo agentūrose ir institucijose skiriasi.

Institucijos pačios atlieka leidimus suteikiančio pareigūno vaidmenį; susijusias pareigas
jos perduoda savo darbuotojams. Visi institucijų generaliniai direktoriai ir generaliniai
sekretoriai yra įgaliotieji leidimus suteikiantys pareigūnai. Tačiau agentūrose leidimus
suteikiančio pareigūno vaidmuo priskiriamas vykdomajam direktoriui, kuris vykdo
biudžetą savo atsakomybe. Tai, kad už biudžeto vykdymą yra atsakingas vykdomasis
direktorius, yra pagrindinis agentūrų skiriamasis bruožas.

50 Nei agentūrų finansiniuose reglamentuose, nei bendrajame finansiniame

reglamente aiškiai neatsakoma į klausimą dėl įgaliojimų perdavimo tęstinumo pakeitus
leidimus suteikiantį pareigūną arba pasibaigus jo įgaliojimams. Kad išspręstų šį
klausimą, institucijos paprastai priima savo biudžetų vykdymo vidaus taisykles,
įskaitant nuostatas, kuriomis nustatomos įgaliojimo ar perdelegavimo suteikimo ir
priėmimo sąlygos, perduotų įgaliojimų apimtis ir įgaliojimų perdavimo tęstinumas, kai
leidimus suteikiantis pareigūnas pakeičiamas kitu arba išeina iš institucijos.

51 Dviejų agentūrų (ACER ir ENISA) atveju į savo audito nuomones įtraukėme „kitų

dalykų“ pastraipą, nes nebuvo vidaus taisyklių ar sprendimų, kuriais būtų
reglamentuojamas įgaliojimų perdavimo tęstinumas tais atvejais, kai nauji vykdomieji
direktoriai pradeda eiti pareigas. Dėl to buvo patvirtinti keli biudžetiniai įsipareigojimai,
teisiniai įsipareigojimai ir mokėjimo operacijos, remiantis ankstesnio vykdomojo
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direktoriaus suteiktais įgaliojimais, kurių naujasis pareigas einantis vykdomasis
direktorius nepatvirtino. Mūsų nuomone, tai buvo svarbus vidaus kontrolės trūkumas.

52 ENISA atveju pateikėme sąlyginę nuomonę dėl finansinėse ataskaitose

atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo, nes darbuotojas patvirtino
biudžetinius įsipareigojimus ir mokėjimo operacijas šešių savaičių laikotarpiu be jokių
įgaliojimų (žr. 41 dalį).

53 Ankstesniais metais kitos agentūros tinkamai valdė savo vykdomųjų direktorių

pereinamąjį laikotarpį. 2019 m. EASO ir EMSA pareigas pradėjo eiti nauji vykdomieji
direktoriai. Jos nedelsdamos priėmė sprendimus, kuriais patvirtinami jų pirmtakų
priimti įgaliojimų perdavimai. Kitas pavyzdys, kurį galima laikyti gera patirtimi, –
2019 m. EMA valdyba priėmė vykdomojo direktoriaus, kaip leidimus suteikiančio
pareigūno, užduočių ir atsakomybės aprašymą, kuriame išdėstytos nuostatos,
reglamentuojančios atvejus, kai vykdomasis direktorius nustoja eiti leidimus
suteikiančio pareigūno pareigas. Tai patirtis, panaši į Europos institucijų patirtį, kuria
papildomos bendrosios ES finansinio reglamento nuostatos. Pavyzdžiui, Europos
Komisija priėmė savo bendrojo biudžeto skirsnio vykdymo vidaus taisykles, kuriomis
reglamentuojamas įgaliojimų perdavimo veiklos tęstinumas 20.

Pagrindinis netvarkingų mokėjimų šaltinis tebėra viešųjų pirkimų
trūkumai

54 Viešųjų pirkimų taisyklių tikslas – užtikrinti sąžiningą konkurso dalyvių

konkurenciją ir pirkti prekes bei paslaugas už geriausią kainą, laikantis skaidrumo,
proporcingumo, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų. Mūsų audito metu
buvo nagrinėjamos visų agentūrų preliminariosios, konkrečiosios ir tiesioginės sutartys.
Dešimties agentūrų (Cedefop, CEPOL, EASO, EBI, EIOPA, EMA, ERCEA, ESMA, eu-LISA
ir Eurojusto) audituotose sutartyse buvo įvairių viešųjų pirkimų trūkumų, daugiausia
susijusių su konkurencijos stoka (žr. 4 langelį), konkurso dalyvių vertinimo proceso
trūkumais ir sutarčių įgyvendinimo problemomis. 15 diagramoje taip pat parodyta tam
tikra tolesnė statistika pagal dažniausiai pasitaikančių pastabų, susijusių su viešųjų
pirkimų procedūromis, rūšį.

20

2018 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimo C(2018) 5120 dėl Europos Sąjungos
bendrojo biudžeto vykdymo vidaus taisyklių (Europos Komisijos skirsnis) 13 straipsnio
3 dalis: „Jei naujas deleguojantis leidimus suteikiantis pareigūnas iš dalies nepakeitė ar
nepanaikino jo pirmtako suteikto perdelegavimo, jo pirmtako suteiktas perdelegavimas
lieka galioti.“
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4 langelis
Preliminariosios sutarties nuostatų nesilaikymo pavyzdys
2020 m. eu-LISA pasirašė konkrečią sutartį dėl programinės įrangos, kuri skiriasi
nuo programinės įrangos, kurią rangovas pasiūlė savo pasiūlyme dėl susijusios
preliminariosios sutarties. Įsigyti kitą produktą, kuris neįtrauktas į konkurso kainos
pasiūlymą, iš tiesų yra ES finansinio reglamento 172 straipsnio 3 dalies a punkte
numatyta galimybė, tačiau su sąlyga atitinkamai pakeisti preliminariąją sutartį. EuLISA šios sąlygos nesilaikė. Todėl programinės įrangos pirkimas, neįtrauktas į
pradinį kainos pasiūlymą, yra nukrypimas nuo preliminariosios sutarties. Tiek
konkrečioji sutartis, tiek 10 399 834 eurų mokėjimas neatitinka preliminariosios
sutarties nuostatų.

55 Be to, ACER, EASO, EUIPO, EIGE ir Eurofound atveju taip pat pranešėme apie

netvarkingus 2020 finansiniais metais atliktus mokėjimus, susijusius su netvarkingomis
viešųjų pirkimų procedūromis, apie kurias buvo pranešta ankstesniais metais.

Didėjantis biudžeto valdymo trūkumų skaičius

56 Pagal ES finansinį reglamentą konkrečiais finansiniais metais skirti biudžeto

asignavimai esant tam tikroms sąlygoms gali būti perkelti į kitus finansinius metus 21.
Nors ES finansiniame reglamente nėra nustatytos viršutinės tokių perkėlimų ribos ir jas
tam tikru mastu galima paaiškinti daugiamečiu operacijų pobūdžiu, pernelyg aukšti
lygiai gali rodyti vėlavimus įgyvendinant darbo programas arba pirkimų planus. COVID19 pandemija iš dalies paveikė perkėlimų lygį. Kitu atveju jie galėtų nurodyti
struktūrinę problemą, prastą biudžeto planavimą ir galbūt biudžeto metinio
periodiškumo principo pažeidimą. Tokius trūkumus nurodome penkių agentūrų (ACER,
Euratomo tiekimo agentūra, eu-LISA, FRA ir Frontex) atveju.

57 16 diagramoje apžvelgiamas įsipareigojimų asignavimų perkėlimų lygis pagal

agentūras ir biudžeto antraštines dalis. Jis parodytas perkeltų įsipareigotų asignavimų 22
procentine dalimi, palyginti su visais biudžeto antraštinės dalies asignavimais 23.

21

Perkėlimų sąlygos paaiškintos ES finansinio reglamento 12 ir 13 straipsniuose.

22

Įsipareigoti asignavimai apima visas einamaisiais finansiniais metais prisiimtų teisinių
įsipareigojimų, susijusių su vienų ar daugiau finansinių metų operacijų įgyvendinimu,
išlaidas.

23

Visi asignavimai, įtraukti į agentūros biudžetą konkrečiais finansiniais metais.
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16 diagrama. Perkėlimų lygis pagal biudžeto antraštinę dalį

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0%

Perkėlimai (%)
I antraštinė dalis

EBI

II antraštinė dalis
III ir kitos
antraštinės dalys

Šaltinis: Biudžetas: 2020 m. galutinės agentūrų metinės finansinės ataskaitos, subendrinta Audito Rūmų.

58 Aštuonių agentūrų (Cedefop, EBI, EIGE, EIOPA, EMSA, ESMA, Europolas ir

Frontex) atveju taip pat nustatėme įvairių kitų trūkumų. Šie trūkumai buvo susiję su
įvairiais klausimais – nuo mokesčių valdymo iki pavėluotų mokėjimų, gautų įnašų
atskleidimo ir ne ES valstybių narių įnašų į agentūrų biudžetus apskaičiavimo
(žr. 5 langelį). 15 diagramoje parodyti dažniausiai pasitaikę biudžeto valdymo trūkumų
tipai.
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5 langelis
ELPA šalių, kurios nėra ES narės, įnašų trūkumo pavyzdys
Pareiškime dėl Cedefop ir ELPA bendradarbiavimo nustatytas įnašų skaičiavimo
metodas 2020 finansiniais metais buvo taikomas netinkamai. Auditoriai nustatė
tris skaičiavimo klaidas ir kaip bendrą poveikį įvardijo tai, kad Norvegijos ir
Islandijos įnašai į 2020 m. Cedefop biudžetą buvo 20 272 eurais didesni, nei turėjo
būti, o ES įnašas – 20 272 eurais mažesnis, nei turėjo būti.

Pateiktų pastabų dėl žmogiškųjų išteklių valdymo įvairovė

59 Atlikdami agentūrų 2020 finansinių metų metinį auditą nustatėme, kad

žmogiškųjų išteklių valdymo trūkumų skaičius padidėjo. Auditavome įdarbinimo
procedūras 22-jose agentūrose. Šešių iš jų atveju (ACER, EASO, EFSA, EMA, EMSA ir
Frontex) nustatėme įvairių rūšių trūkumų: nepakankami veiksmai siekiant patikrinti
darbuotojų, pradedančių eiti laikinojo tarnautojo pareigas, teises į išmokas (EMSA),
pernelyg ilgai neužimtos vadovaujamos pareigos (EASO, EFSA), veiksmingos vidaus
kontrolės netaikymas įdarbinimo procedūrų metu (ACER), atrankos komisijų, susijusių
su įdarbinimo procedūromis, skyrimo trūkumai (EMA), naujų darbuotojų lygių valdymo
trūkumai (Frontex).

Agentūros gerai prisitaikė prie beprecedentės COVID-19
padėties

60 Savo finansinio audito darbą papildėme apžvalga, kaip ES agentūros valdė ir

organizavo savo reagavimą į COVID-19 krizę. Ši apžvalga apėmė 17 diagramoje
nurodytas sritis. Taip pat pateikiame keletą pavyzdžių, kaip COVID-19 paveikė agentūrų
2020 finansinių metų biudžeto vykdymą ir darbo programas.
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17 diagrama. Sritys, kurioms skyrėme daugiausia dėmesio

agentūrų veiklos
tęstinumo priemonių
įgyvendinimas

agentūrų
gebėjimas priimti
sprendimus, jų kasdienės
operacijos ir įdarbinimo
procedūros

priemonės, kurių
agentūros ėmėsi
darbuotojų gerovei
ir atsparumui didinti

Šaltinis: Audito Rūmai.

Agentūros laiku aktyvavo veiklos tęstinumo planus, kad užtikrintų pagrindinių
valdymo procesų tęstinumą ir darbuotojų gerovę

61 Pagrindinis organizacijos rekomendacinis dokumentas krizės atveju yra jos veiklos

tęstinumo ir veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planas (VTP). Šiame dokumente
pateikiamos darbo tvarkos ir darbo organizavimo per krizę gairės. Jis gali apimti visą
organizaciją arba būti skirtas atskiriems veiklos padaliniams (žr. 6 langelį). Planas
grindžiamas rizikos vertinimais ir scenarijų planavimu ir yra itin svarbi organizacijos
vidaus kontrolės sistemos dalis.
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6 langelis
Veiklos tęstinumo ir veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių plano
turinio pavyzdys
Bendra informacija apie
pagrindinės veiklos tęstinumą:

• kontaktai ekstremaliosios situacijos
atveju,

Veiklos tęstinumo principai:

• apibrėžtys,
• kritinių ir esminių funkcijų ir

• avarinės evakuacijos procedūros,
• ryšių kanalai (el. pašto adresatų

•
•
•

•

•

sąrašas, telefono kaskada, interneto
svetainės),
susirinkimo vietos ir t. t.

Reagavimas ir atsakas:

• krizių valdymo grupių vaidmenų ir
atsakomybės apibrėžimas,

• veiklos tęstinumo grupės ir
atkūrimo grupės.

procedūrų santrauka,
teisinis pagrindas
taikymo sritis ir scenarijai,
mokymas ir informuotumo
didinimas,
bandymai ir pratybos.

Atkūrimas ir išėjimo iš krizės
strategija:

• apibrėžtys,
• atkūrimo kontroliniai sąrašai,
• išėjimo iš krizės strategijos
procedūros ir veikėjai.

Šaltinis: EIOPA VTP.

62 VTP nėra statiškas dokumentas. Pavyzdžiui, ISO standarte Nr. 27 001

24

reikalaujama, kad organizacijos reguliariai tikrintų nustatytas ir įdiegtas informacijos
saugumo tęstinumo kontrolės priemones, kad užtikrintų jų galiojimą ir veiksmingumą
nepalankiose situacijose. Mūsų apžvalga parodė, kad COVID-19 pandemijos protrūkio
metu 37 iš 41 agentūros (90 %) turėjo oficialiai patvirtintą ir atnaujintą VTP
(žr. 18 diagramą).

24

ISO/IEC 27 001 yra tarptautinis informacijos saugumo valdymo standartas. Jame išsamiai
išdėstyti informacijos saugumo valdymo sistemų sukūrimo, įgyvendinimo, priežiūros ir
nuolatinio tobulinimo reikalavimai.
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18 diagrama. Daugelyje agentūrų oficialiai patvirtinti ir atnaujinti VTP
COVID-19 pandemijos protrūkio metu 37 iš 41
agentūros turėjo oficialiai patvirtintą ir atnaujintą
veiklos tęstinumo ir atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių
planą. Keturios agentūros ( EASO, EBI, EIGE ir GSA) jo
neturėjo.

90 %

Šaltinis: Audito Rūmų 2020 m. finansinis auditas.

63 2019 m. pabaigoje ir 2020 m. pradžioje nustačius pirmuosius viruso plitimo

požymius, agentūros pradėjo aktyvuoti VTP ir krizės švelninimo priemones, kad
apsaugotų darbuotojus, informaciją ir fizinį turtą (žr. 7 langelį). Kai kurios agentūros
taip pat perskirstė išteklius pandemijos poveikiui šalinti (žr. 8 langelį). Mūsų apžvalga
parodė, kad 34 iš 37 (92 %) agentūrų, oficialiai patvirtinusių ir atnaujinusių VTP,
aktyvavo VTP kaip tiesioginį pandemijos padarinį. Trys agentūros, kurios neaktyvavo
savo planų (BEREC, CdT ir EŽKA), teigė, kad to daryti nebūtina, nes pagal jų pradines
atsakomąsias priemones (pavyzdžiui, nuotolinio darbo taikymą visiems darbuotojams)
to nebuvo reikalaujama.
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7 langelis
EUIPO VTP aktyvavimo tvarkaraštis
2020 02 25

2020 03 12

Dėl padidėjusio susirūpinimo dėl
koronaviruso pandemijos Žmogiškųjų
išteklių skyrius informavo darbuotojus
apie padėtį ir prevencines priemones,
kurių reikėtų imtis.

Vykdomojo direktoriaus pirmasis
pranešimas darbuotojams, kuriame
išdėstomi galimi scenarijai, įskaitant
galimybę aktyvuoti VTP.

2020 03 14
Ispanijos nacionalinės institucijos
paskelbė nepaprastąją padėtį, dėl kurios
darbuotojai faktiškai negali patekti į
EUIPO patalpas nuo kovo 16 d.
(pirmadienio).

EUIPO intranete skelbiama informacija
apie tai, kaip organizuoti posėdžius
naudojant vaizdo konferencijų
priemones ir t. t.

2020 03 15

2020 03 16

EUIPO aktyvuoja savo VTP ir nurodo
darbuotojams dirbti iš namų. Apie
padėtį darbuotojams pranešama e. paštu
ir SMS. VTP koordinavimo tarnyba palaiko
ryšius su PKP nariais ir ypatingos svarbos
darbuotojais, kurių reikia, kad būtų
užtikrintas EUIPO paslaugų tęstinumas.

Įgyvendinamas 6 VTP scenarijus
(negalima patekti į EUIPO patalpas).
EUIPO IRT darbuotojai stebi veiklą, kad
būtų užtikrinta galimybė dalyvauti VPN
sesijose. Prasideda kasdieniai EUIPO
vadovybės rengiami posėdžiai.

Šaltinis: Audito Rūmų atsakymai į apklausos klausimus ir EUIPO pateikta patvirtinamoji informacija
apie aktyvavimą.
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8 langelis
Konkretus atvejis. ECDC reakcija į COVID-19 pandemiją
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC), įsteigto Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 851/2004 25, biudžetas yra 82 milijonai eurų, o
darbuotojų skaičius – 271. Jo pagrindinė užduotis – rinkti ir platinti duomenis apie
žmonių ligų prevenciją bei kontrolę ir šiuo klausimu teikti mokslines nuomones.
Centras taip pat privalo koordinuoti europinį šios srities įstaigų tinklą. COVID-19
pandemijos protrūkis 2020 m. yra rimčiausia visuomenės sveikatos srities situacija,
į kurią ECDC turėjo reaguoti nuo tos dienos, kai pradėjo veikti 2005 m.
Reaguodamas į COVID-19 protrūkį, 2020 m. sausio 9 d. ECDC aktyvavo savo
visuomenės sveikatos renginių veiklos planą. Šiuo dokumentu organizacija
vadovavosi esant nepaprastajai padėčiai. Jis leido jai perskirstyti kovai su
pandemija reikalingus išteklius. ECDC už ekstremaliąsias visuomenės sveikatos
situacijas atsakingos grupės šiuo laikotarpiu užtikrino šiuos pagrindinius su COVID19 susijusius rezultatus: duomenų ir priežiūros atnaujinimus, įskaitant greitus
rizikos vertinimus; mokslines rekomendacijas, skirtas visuomenės sveikatos
sprendimų priėmimui remti; informaciją apie ligas ir reagavimo priemones
sveikatos priežiūros specialistams ir plačiajai visuomenei ir atsakymus į Europos
institucijų ir agentūrų ad hoc prašymus. Tuo pat metu, kai buvo aktyvuotas
visuomenės sveikatos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, ECDC pagal savo
VTP įgyvendino veiksmus, apimančius reguliarias kasdienes operacijas nuo
2020 m. kovo 16 d.
Šaltinis: Audito Rūmų atlikta atsakymų į apklausas apžvalga, ECDC atsako į COVID-19 išorės
vertinimas, taip pat interviu su ECDC darbuotojais ir gautos informacijos tikrinimas.

64 Reagavimo veikla nuo 2020 m. vasario mėn. iki kovo mėn. vidurio apėmė

specialių grupių, kurioms pavesta vadovauti reagavimo į COVID-19 organizavimui ir
valdymui, paskyrimą (žr. 9 langelį). Paprastai jas sudaro vyresnieji atstovai iš visos
organizacijos departamentų 26. Iš pradžių koordinavimo posėdžiai buvo rengiami
kasdien, net savaitgaliais, o vėliau – du tris kartus per savaitę arba prireikus.
Reagavimo grupės veikė visą laikotarpį, kurį apima ši apžvalga.

25

OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

26

Direktoriai, administracijos / išteklių vadovai, už IRT, infrastruktūrą ir logistiką atsakingi
vadovai, ryšių, saugumo pareigūnai.
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9 langelis
Specialiosios vidaus paskirties grupės, sudarytos COVID-19 poveikiui
stebėti ir su juo kovoti, pavyzdys
2020 m. kovo 16 d. EMA vykdomasis direktorius nusprendė įgyvendinti
papildomas atsargumo priemones COVID-19 plitimo rizikai mažinti. Šiuo
sprendimu specialiosios paskirties grupei suteikti įgaliojimai nustatyti COVID-19
stebėsenos ir kovos su ja procedūras, informuoti darbuotojus ir įgyvendinti
pandemijos švelninimo strategijas. Specialiosios paskirties grupės įgaliojimai buvo
užtikrinti, kad EMA būtų pasirengusi bet kokiam galimam scenarijui. Sprendime
specialiosios paskirties grupės struktūra taip pat apibrėžta nustatant keturias
atskiras darbo kryptis: 1) terapinio atsako, 2) tiekimo grandinės, 3) veiklos
tęstinumo ir poveikio, 4) žmogiškųjų išteklių.
Šaltinis: Audito Rūmų atsakymų į apklausą apžvalga ir susiję patvirtinamieji įrodymai.

65 Iki 2020 m. kovo 16 d. visos agentūros nusprendė išplėsti nuotolinio darbo tvarką

ir nurodė visiems darbuotojams, kurių buvimas biure nebuvo būtinas, dirbti iš namų.
Šiuo atžvilgiu buvo naudinga tai, kad kai kurios nuotolinio darbo galimybės buvo
sudarytos dar prieš protrūkį. Tai reiškė, kad užduotis, kurią reikėjo įvykdyti, buvo labiau
išplėsti esamas IRT sistemas, o ne užtikrinti masinį diegimą 2020 m. kovo mėn.
(žr. 10 langelį). Mūsų analizė taip pat parodė, kad nė viena agentūra nepranešė apie
rimtas problemas, susijusias su pajėgumais (plačiajuosčiu ryšiu), junglumu ar duomenų
saugumu. Aštuonios agentūros (ACER, BEREC, BAVT, ECDC, ECHA, EFSA, EIOPA ir BPV),
prieš pradėdamos taikyti IRT sistemas, atliko testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, o
tai suteikė daugiau garantijų dėl IRT sistemų veikimo prieš pereinant prie visapusiško
nuotolinio darbo.
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10 langelis
IRT ir nuotolinio darbo tvarkos išplėtimo pavyzdžiai
ENISA: nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. taikoma nuotolinio darbo sistema. 2020 m.
kovo 11 d. ENISA vadovybė paskelbė administracinį pranešimą, kuriuo visiems
darbuotojams, įskaitant laikinuosius darbuotojus, leidžiama dirbti nuotoliniu būdu.
ENISA užtruko tik vieną dieną, kad užtikrintų, jog visi darbuotojai galėtų dirbti
nuotoliniu būdu.
EMSA: nuotolinis darbas visiems darbuotojams prasidėjo 2020 m. kovo 16 d. Ši
sistema iš karto pradėjo veikti. Agentūros teigimu, iki 2020 m. birželio 3 d. EMSA
darbuotojai surengė 68 000 individualių „Skype“ susirinkimų, 3 444 „Skype“
konferencijas, 2 203 individualius „Teams“ susirinkimus ir 287 grupių „Teams“
susirinkimus.
EUIPO: nuo sprendimo priėmimo momento įgyvendinimas buvo vykdomas
nedelsiant (taip pat žr. 7 langelį). Savaitgalį įgyvendintas visiškas darbuotojų
perkėlimas į nuotolinę darbo aplinką.
ECHA: 2020 m. kovo 17 d. agentūra uždarė savo patalpas ir pradėjo dirbti
nuotoliniu būdu (tai buvo taisyklė), išskyrus esmines funkcijas atliekantiems
darbuotojams taikomas išimtis. Siekiant užtikrinti nuotolinę prieigą prie sistemų
visiems darbuotojams nereikėjo jokio laipsniško jos įdiegimo laiko.
Europolas: savaitgalį darbuotojams buvo išdalyta apie 400 nešiojamųjų
kompiuterių, kad būtų užtikrintas veiklos tęstinumas.
Cedefop: nuo 2017 m. spalio mėn. jau galiojo nuotolinio darbo tvarka. Darbuotojai
turėjo nešiojamuosius kompiuterius, internetines bendradarbiavimo priemones ir
buvo įdiegtos bepopierės procedūros. Tai leido darbuotojams tęsti darbą po
2020 m. kovo 17 d., kai visos operacijos pradėtos vykdyti nuotoliniu būdu.
Šaltinis: Audito Rūmų apklausos rezultatai, interviu su agentūrų darbuotojais ir gautos informacijos
tikrinimas.

66 Pandemijos metu agentūros palaipsniui iš dalies pakeitė ir atnaujino savo planus

arba parengė konkrečius nenumatytų atvejų planus, siekdamos geriau atsižvelgti į
konkretų pandemijos poveikį jų atskiroms organizacijoms ir operacijoms. Iki 2020 m.
gruodžio 31 d. 16 agentūrų, remdamosi iki tol įgyta patirtimi, peržiūrėjo arba planavo
peržiūrėti savo esamus VTP 27. Pavyzdžiui, CEPOL į savo planą įtraukė pandemijos
scenarijų. Pandemijos padėtis ypač paveikė EASA, kaip aviacijos sektoriaus reguliavimo
27

ACER, BEREC, CdT, CEPOL, BAVT, EACEA, EASA, EASME, EBI, ECDC, EŽKA, EIOPA, EMSA, ETF,
Europolas, BPV.
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instituciją. Ji nusprendė perorientuoti savo VTP ir reaguoti į konkrečius COVID-19
sveikatos ir saugos aspektus, susijusius ne tik su EASA darbuotojais, bet ir su aviacijos
personalu, keleiviais ir kitais aviacijos sektoriaus suinteresuotaisiais subjektais
apskritai. Penkios agentūros – EBI, ECDC, EIOPA, Europolas ir EUIPO – užsakė atlikti jų
atsakymų valdymo ir organizavimo išorės vertinimus.

67 Visos agentūros į savo veiklos tęstinumo priemones įtraukė išėjimo iš krizės

strategijos priemones, pavyzdžiui, susijusias su laipsnišku darbuotojų grįžimu į biurą.
Dauguma agentūrų taikė laipsnišką metodą, paprastai sudarydamos planą, kuris
susideda iš keturių etapų (žr. 11 langelyje pateiktą pavyzdį), taip buvo sudarytos
sąlygos ribojimams griežtinti arba švelninti, priklausomai nuo pandemijos raidos.
Įgyvendinant intensyvinimo / išėjimo iš krizės priemones buvo siekiama vadovautis
nacionalinių ir regioninių sveikatos priežiūros institucijų rekomendacijomis ir
nurodymais, taip pat Europos Komisijos, ECDC ir PSO rizikos vertinimais ir gairėmis.
Praktikoje įgyvendinimas įvairiose agentūrose buvo nevienodas, tačiau daugiausia tai
priklausė nuo skirtingų nacionalinių / regioninių priemonių, kurių ėmėsi atitinkamos
institucijos.

11 langelis
Grįžimo į biurą plano etapų pavyzdys
2020 m. gegužės 13 d. EASA priėmė laipsniško grįžimo į biurą strategiją ir parengė veiksmų planą,
kuris buvo pateiktas darbuotojams. Grąžinimas vyko keturiais etapais:

0 ETAPAS

1 ETAPAS

2 ETAPAS

3 ETAPAS

Nuotolinis
darbas (taisyklė)

Atsargus
pirmasis
izoliavimo
priemonių
atšaukimas

Laipsniškas
izoliavimo
panaikinimas

Naujas normalus
bendras
izoliavimo
panaikinimas

Šaltinis: Audito Rūmų atsakymai į apklausos klausimus, agentūros pateikta informacija.

68 Pagrindinis sprendimo pereiti prie visapusiško nuotolinio darbo tikslas buvo

apsaugoti darbuotojus. Prioritetas darbuotojų gerovei buvo matomas daugelyje vidaus
dokumentų, su kuriais susipažinome ir kurie buvo patvirtinti interviu su agentūrų
vadovais metu. Pandemijos poveikis darbui ir personalui, įskaitant grįžimo į biurą
organizavimą, taip pat buvo plačiai aptartas EUAN patariamojoje grupėje dėl naujų
darbo metodų (žr. 2 langelį). Informacija, kuria EUAN pasidalijo su mumis, parodė, kad
dauguma agentūrų darbuotojų iš esmės gerai susitvarkė su sudėtinga pandemijos
sukelta padėtimi. Agentūrų parengti laiko valdymo statistiniai duomenys parodė, kad
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darbuotojai dirbo daugiau valandų 28 nei prieš tai, kad galėtų atlikti naujas užduotis,
kurių tikimasi iš jų. Agentūrų atsiliepimai parodė, kad darbuotojai buvo įsitraukę į
darbą ir atliko bent jau tokio pat lygio užduotis, kaip ir anksčiau. Remiantis agentūrų,
kurios specializuojasi darbo sąlygų srityje, pavyzdžiui, Eurofound ir EU-OSHA,
pastabomis, produktyvumo pikai (ir darbuotojų įsitraukimas) krizės laikotarpiu yra
normalūs, tačiau laikui bėgant nėra tvarūs. EUAN tinklo narių vertinimu, darbuotojų,
kurie nurodė tam tikrus sunkumus, procentinė dalis svyravo nuo 10 % iki 20 %.
Pagrindiniai valdymo procesai ir kasdienė veikla tęsėsi be didelių trikdžių, išskyrus kai
kurias išimtis

69 Kiekviena agentūra turi valdybą, kuri yra aukščiausias agentūros valdymo lygmuo.

Pagrindinis valdybos uždavinys – teikti strategines gaires agentūrai ir prižiūrėti jos
veiklą 29. 2020 m. kovo mėn. antroje pusėje atšaukus fizinius valdybos posėdžius,
posėdžiai buvo pakeisti rašytinėmis procedūromis arba perkelti į virtualią aplinką. Šioje
naujoje aplinkoje valdybos sugebėjo susitikti, kaip reikalaujama agentūrų steigimo
reglamentuose, ir laiku priimti teisiškai privalomus sprendimus. Balsavimo procedūros
buvo tęsiamos naudojant specialias elektronines balsavimo priemones, pavyzdžiui, ES
apklausą, taip pat priimant sprendimus su žyma „riboto naudojimo“ ar konfidencialius
sprendimus. Teisės aktais nustatytų sprendimų, kuriuos agentūros priėmė pandemijos
metu, pavyzdžiai: biudžetų priėmimas, pakeitimai, perskirstymai, programavimo
dokumentai, metinės veiklos ataskaitos ir nuomonės dėl galutinių finansinių ataskaitų.
Pandemijos metu valdybos paskyrė aukšto rango naujus darbuotojus, pavyzdžiui,
vykdomuosius direktorius EMA, EBI, EASME ir GSA. Taigi pandemijos metu valdyboms
pavyko veiksmingai atlikti savo valdymo vaidmenį.

70 Mūsų apžvalga parodė, kad perėjusios prie virtualaus sprendimų priėmimo ir

nuotolinio darbo tvarkos, agentūros pandemijos metu sugebėjo užtikrinti tolesnį savo
pagrindinių bendrųjų funkcijų (administravimo, IRT, žmogiškųjų išteklių ir kt.) veikimą.

71 Nepaisant pandemijos, agentūros galėjo įsigyti prekių ir paslaugų laiku ir būtino

kiekio bei kokybės. Nustatėme labai nedaug atvejų, kai konkursai buvo nesėkmingi, kai
iš konkurso dalyvių nebuvo gauta pakankamai pasiūlymų arba kai tam tikros paslaugos
buvo sustabdytos arba atšauktos. Konkurso dalyvių prašymai pratęsti terminus buvo
28

Dalyvavo 36 tinklo nariai, tačiau šiuo metu konsoliduotų duomenų nėra. Išvada grindžiama
EUAN posėdžių protokolais.

29

Valdybos pavadinimas įvairiose agentūrose skiriasi: pavyzdžiui, kai kurios agentūros turi
stebėtojų tarybą, kai kurios turi administracinę valdybą, o kai kurios – valdančiąją tarybą.
Kita vertus, vykdomosioms agentūroms vadovauja iniciatyviniai komitetai.
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patenkinti be reikšmingų vėlavimų. Agentūros nustatė elektroninio paraiškų dėl atvirų
konkursų teikimo (e. paraiškų teikimo) procedūras ir taip galėjo tęsti veiklą virtualioje
aplinkoje 30. Vertinimo komitetai dirbo internetu; vertinimo komisijos sprendimus
pasirašė elektroniniu būdu, o išimtiniais atvejais rezultatus patvirtino elektroniniu
paštu. Kitas pavyzdys – laikinos taisyklės taikymas remiantis Europos Komisijos
gairėmis, pagal kurias buvo leidžiama sutartis pasirašyti elektroniniais parašais, o ne
mėlynu rašalu, kol bus atnaujintos įprastesnės darbo sąlygos (žr. 12 langelį).

12 langelis
Priemonių, kurių agentūra ėmėsi valdydama viešųjų pirkimų
procedūras ir reaguodama į COVID-19 pandemiją, pavyzdys
Europolas įgyvendino keletą priemonių, kad išlaikytų viešųjų pirkimų procedūrų ir
susijusios veiklos valdymo efektyvumą:
o

įvertindamas pagrindinę veiklą, kurią organizacija turi ir toliau vykdyti kilus
pandemijai;

o

rengdamas raštus, kuriais atrinkti rangovai būtų informuojami apie
force majeure pandemijos pobūdį ir jos poveikį vykdomoms konkrečioms
sutartims ir pirkimo užsakymams;

o

teikdamas skubius užsakymus, kad būtų patenkinti su pandemija susiję
ypatingi poreikiai (pavyzdžiui, aparatinė įranga, programinė įranga ir
infrastruktūros produktai);

o

skubiai teikdamas strategines ir teisines konsultacijas dėl viešųjų pirkimų ir
sutarčių (visų pirma susijusias su tokiais klausimais kaip medicininių duomenų
apsauga krizės metu, atsisakymas priimti force majeure deklaracijas, e. parašo
koncepcija, viešieji pirkimai ir diegimas);

o

iš dalies pakeisdamas įvairias sutartis siekdamas pakoreguoti su pandemija
susijusias rizikas (pavyzdžiui, sutarčių taikymo srities, pristatymo metodų
pakeitimus, nuotolinį darbą konsultantams).

72 Dėl viešųjų pirkimų ir sutarčių pandemijos metu nustatėme, kad agentūros, prieš

pradėdamos procedūrą, kiekvienu konkrečiu atveju paprašė savo partnerio GD ir (arba)
Biudžeto GD pateikti rekomendacijų. Nenustatėme, kad dėl pandemijos, palyginti su
ankstesniais metais, buvo pasinaudota pernelyg dideliu tiesioginių sutarčių skyrimų be
30

Agentūros vis dar naudoja popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą sistemą, kad
pateiktų mažesnės vertės pasiūlymus, išimties tvarka priimtus elektroniniu paštu, o ne
popieriuje, kol bus atnaujintos įprastos procedūros.
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konkurencijos skaičiumi. Vienu atveju pažymėjome, kad EASO pasinaudojo nukrypti
leidžiančia nuostata dėl ypatingos skubos priežasčių pagal Finansinio reglamento
1 priedo 11.1 punkto c papunktį, kad aptartų didelį asmeninės apsaugos priemonių
tiekimo pagal galiojančią sutartį sutrikimą. Tai neturėjo įtakos viešųjų pirkimų
teisėtumui ir tvarkingumui. Apskritai padarėme išvadą, kad viešųjų pirkimų taisyklių iš
esmės laikytasi, išskyrus kelias konkrečias išimtis (žr. 13 langelį).

13 langelis
Su COVID-19 pandemija tiesiogiai susijusių viešųjų pirkimų taisyklių
nesilaikymo pavyzdžiai
EIOPA: 2020 m. gegužės mėn. EIOPA pasirašė sutartį dėl kontaktinio mokymo
kursų organizavimo. Tuo metu prasidėjo pandemijos krizė, o renginių, kuriuose
asmenys turėjo fiziškai dalyvauti, apribojimai jau buvo žinomi. 2020 m. rugpjūčio
mėn. EIOPA pasirašė sutarties pakeitimą, į kurį įtraukti nauji sutarčių punktai:
virtualių mokymo kursų organizavimas. Šie virtualūs kursai buvo nustatyti
fiksuotomis kainomis, kurios buvo didesnės nei pradinėje sutartyje nustatyta
mokymo vietoje kursų kaina. Šie pakeitimai yra naujos sutarties sąlygos. Jei jie
būtų buvę pradinės viešųjų pirkimų procedūros dalis, jie būtų galėję pritraukti
papildomų konkurso dalyvių be jokių geografinių apribojimų, nustatytų
kontaktiniuose mokymuose ir už konkurencingesnę kainą. Sutarties pakeitimas
neatitinka Direktyvos 2014/24/ES 31, todėl yra netvarkingas.
CEPOL: agentūra sumokėjo viešbučio rezervacijos, susijusios su 2020 m. rugsėjo
mėn. Budapešte planuotu mokymo renginiu, atšaukimo mokestį. Mokymo
renginys buvo atšauktas dėl COVID-19 apribojimų. Jei CEPOL būtų pasinaudojusi
preliminariosios sutarties nuostata dėl force majeure, ji būtų galėjusi atšaukti
rezervaciją be jokių išlaidų. Šiuo atveju CEPOL veiksmingai neapsaugojo ES
finansinių interesų.
Šaltinis: Audito Rūmų 2020 m. finansinis auditas.

73 Nustatėme keletą įdarbinimo ir atrankos procedūrų trikdžių dėl 2020 m. kovo

mėn. nustatytų izoliavimo priemonių ir kelionių apribojimų (pavyzdžiai pateikti
14 langelyje). Nuo 2020 m. balandžio mėn. vidurio dauguma agentūrų, įdiegusios
internetines procedūras, galėjo atnaujinti ir tęsti įdarbinimą, siekdamos užtikrinti, kad
atrankos ir įvadinės procedūros galėtų vykti nuotoliniu būdu. Nors dėl nuotolinių
sprendimų buvo galima tęsti svarbias įdarbinimo procedūras, kilo tam tikrų problemų.
Kelios agentūros šį procesą apibūdino kaip sudėtingą ir ilgai trunkantį, nurodydamos,
kad iš pradžių šioms procedūroms įtakos turėjo techninės problemos, kaip antai ryšio
31

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).
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problemos arba staigus kandidatų stygius, taip pat iššūkis, susijęs su įvadinių procedūrų
virtualioje aplinkoje rengimu. Kitas iššūkis, susijęs su nuotoliniais testais, buvo tai, kad
kandidatams buvo sunku internetu pademonstruoti tam tikrą kompetenciją.

74 Dėl to, kad 2020 m. pradžioje įdarbinimo tempas sulėtėjo, kilo žmogiškųjų išteklių

kliūčių ateityje rizika, nes vis didesniam būsimų darbuotojų skaičiui reikės tinkamų
(virtualių) įvadinių procedūrų, asmens bylų kūrimo, mokymo kursų ir vertinimų.
Spaudimas bus ypač didelis agentūroms, kurios įdarbina daug darbuotojų, pavyzdžiui,
Frontex (žr. 14 langelį); mažesnėms agentūroms tai bus mažesnė problema.

14 langelis
Pandemijos poveikis įdarbinimui
Frontex: dėl pandemijos apskritai sulėtėjo darbuotojų įdarbinimas, todėl buvo
vėluojama įdarbinti 40 pagrindinių teisių stebėtojų, kurie pagal Reglamentą
(ES) 2019/1896 32 turėjo būti paskirti iki 2020 m. gruodžio 31 d. Mūsų audito metu
stebėtojų nebuvo paskirta. Tokia padėtis kelia didelę riziką agentūros veiklai ir
reputacijai.
EASO: 2020 m. vasario 28 d. vykdomasis direktorius atšaukė visus planuojamus
pokalbius dėl įdarbinimo. Apie tai pranešta visiems 161 kandidatui, pakviestam į
pokalbius ir testus Maltoje. Dėl šio atšaukimo buvo mėnesiu vėluojama įdarbinti
visus darbuotojus, o vėliau kilo problema, nes atvyko daug naujų darbuotojų.
Šaltinis: Atsakymai į Audito Rūmų apklausos klausimus.

75 Sumažinta su atrankos procedūromis susijusi rizika. Paraiškos buvo pateiktos

elektroniniu būdu į tam tikslui sukurtas funkcines pašto dėžutes, o pokalbiai surengti
nuotoliniu būdu (internetu naudojantis „Teams“, „Outlook“ arba „Skype“). Testai raštu
buvo atliekami internetu, dalyvaujant kandidatui ir agentūros atstovui iš žmogiškųjų
išteklių skyriaus arba prižiūrint išorės paslaugų teikėjui. Vertinimo komisijos nariai
galėjo susitikti virtualiai ir tvirtinti dokumentus bei sprendimus elektroniniu parašu
arba e. paštu.

76 Dar vienas su pandemija susijęs iššūkis buvo reikalavimas kandidatams atlikti

sveikatos patikrinimą prieš įdarbinant. Kai kuriose šalyse dėl griežtų izoliavimų
priemonių laikinai nebuvo galimybės naudotis medicinos paslaugomis. Kitais atvejais
agentūros kliovėsi Europos Komisijos medicinos tarnyba Briuselyje, kuri tam tikrą laiką
buvo uždaryta, ir tai turėjo įtakos agentūroms, kurios kliaujasi ja atlikdamos sveikatos
32

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1896 (OL L 295, 2019 11 14, p. 1).
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patikrinimus prieš įdarbindamos darbuotojus. Vadovaudamosi Europos Komisijos
nurodymais, agentūros sutiko atidėti šiuos testus pasiūlydamos sąlygines sutartis,
kurios suteiktų papildomo laiko testams atlikti. Mūsų apžvalga rodo, kad 15 agentūrų
(37 %) pasinaudojo šia galimybe, kad galėtų toliau įdarbinti darbuotojus 33. Jei testai
neatliekami per nustatytą terminą, paprastai iki bandomojo laikotarpio pabaigos,
sutartys tampa negaliojančiomis.
Nepaisant COVID-19 pandemijos, agentūros ir toliau vykdė savo įgaliojimus, nors ir
lėčiau

77 Nors sunku visiškai izoliuoti pandemijos poveikį, galima daryti išvadą, kad

pandemija skirtingu mastu paveikė visas agentūrų pagrindines veiklos sritis.

78 Apskritai, pandemija paspartino darbo metodų pokyčius; dėl to keliose srityse

sutaupyta biudžeto lėšų. Nebuvo visiškai panaudoti visų agentūrų komandiruočių ir su
kelionėmis susijusių išlaidų biudžetai. Kai kuriose agentūrose sumažinimas siekė beveik
90 %. Taip pat sutaupyta dėl vėliau surengtų arba atšauktų įdarbinimo procedūrų, iki
įdarbinimo atliekamo medicininio patikrinimo ir kontaktinių susitikimų, taip pat dėl
internetu rengiamų mokymo kursų. Be to, labai sumažėjo valgyklos, valymo, vietoje
teikiamų paslaugų, tokių kaip vanduo ir elektra, ir saugumo paslaugų poreikis.

79 Agentūros peržiūrėjo savo biudžetus ir tikslus, iš naujo nustatė prioritetus ir

perskyrė lėšas kitoms sritims, kad būtų išvengta pernelyg didelio asignavimų atšaukimo
metų pabaigoje, nors buvo nustatyta tam tikrų trūkumų (žr. 56 ir 57 dalis). Tačiau,
sumažinus agentūrų 2020 m. biudžetus ir vėl grąžinus asignavimus Europos Komisijai,
vis dar galima pastebėti, kad sulėtėjo ir pasikeitė darbo metodai, neberengiant
komandiruočių, fizinių susitikimų ir kt. Kitas rodiklis yra bendras asignavimų, perkeltų iš
2020 m. į 2021 finansinius metus, sumų padidėjimas, palyginti su ankstesniais metais.

80 Pažymėjome, kad mokesčius gaunančiose agentūrose (ECHA, EASA ir ESGA)

padidėjo išrašomų ir surenkamų mokesčių kintamumas, o tai turėjo įtakos jų biudžeto
planavimui ir finansiniam stabilumui apskritai. Pavyzdžiui, ECHA pranešė apie didelį
pajamų iš mokesčių sumažėjimą 2020 m. (7,0 milijono eurų mažiau pajamų iš mokesčių
pagal REACH reglamentą, nei iš pradžių numatyta biudžete). Apie tai pranešė ir EASA
(3,2 milijono eurų mažiau pajamų iš mokesčių, palyginti su 2019 m.).

33

ACER, BEREC, BAVT, EBI, ECHA, EASO, EIOPA, ERCEA, ESMA, EUIPO, Eurojustas, Frontex,
GSA, INEA, BPV.
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81 Kalbant apie darbo programas ir veiklą, pandemija paskatino iš esmės pakeisti

išteklių prioritetus ir suplanuotą veiklą, persiorientuojant į su COVID-19 susijusią veiklą.
Ryškiausių pavyzdžių galima rasti sveikatos politikos srityje (ECDC, EMA). Remiantis
ECDC išorės vertinimu 34 (taip pat žr. 8 langelį), pandemija yra pati rimčiausia
visuomenės sveikatos ekstremalioji situacija, į kurią agentūra turėjo reaguoti nuo jos
įsteigimo 2004 m. dienos. 2020 m. ES atsakas į COVID-19 tapo pagrindine ECDC veikla,
kuriai prireikė didžiosios agentūros laiko ir išteklių dalies 35. EMA patyrė didelę visos
aplinkos, kurioje ji veikia, transformaciją. Konkrečiai, pandemija paveikė visą Europos
vaistų reguliavimo tinklą (ERMN 36), todėl EMA turėjo pagerinti ES reguliavimo tinklo
koordinavimą ir paspartinti komitetų procedūras dėl su COVID-19 susijusių produktų.
2020 m. lapkričio mėn. Europos Komisija taip pat pateikė pasiūlymą dėl naujo
reglamento, kuriuo bus papildytos ir sustiprintos dabartinės pagrindinės agentūros
užduotys ir išplėsti agentūros įgaliojimai, kad būtų sudarytos dar palankesnės sąlygos
koordinuotam ES lygmens atsakui į sveikatos krizes 37.

82 Taip pat nukentėjo agentūros, įgyvendinančios kitų sričių ES politiką. Pavyzdžiui,

Frontex dėl pasaulinių kelionių apribojimų negalėjo įgyvendinti planuotos grąžinimo
veiklos ir 52,5 % sumažino iš pradžių patvirtintą grąžinimo biudžetą 2020 m. Eurofound
7-ajam Europos darbo sąlygų tyrimui numatytas darbas vietoje buvo gerokai pakeistas,
todėl buvo sutrikdyta galimybė analizuoti darbo sąlygų tendencijas daugiau nei
20 metų. EASA, EMSA ir ESGA skubiai iš naujo nusistatė prioritetus, nes jų buvo
paprašyta pateikti naujų gairių siekiant užtikrinti, kad transporto ir judumo sektoriuose
būtų laikomasi Europos saugos ir sveikatos apsaugos priemonių ir protokolų. Visa tai
buvo tiesioginė pandemijos pasekmė.

83 Todėl pastebėjome, kad agentūros ėmėsi atitinkamų veiksmų ir greitai prisitaikė

prie pandemijos. Tai buvo pasiekta sparčiau taikant skaitmeninimo priemones, geriau
bendradarbiaujant ir pagerinus informacijos mainų būdą, kad jos galėtų toliau veikti
(žr. 15 langelį).

34

Strategic and performance analysis of ECDC response to COVID-19, McKinsey, 2020 m.
lapkričio mėn.

35

Remiantis 2020 m. metine veiklos ataskaita, Centras turėjo atšaukti arba atidėti 35 % iš
pradžių 2020 m. planuotų išdirbių ir iš naujo nukreipti išteklius su COVID-19 susijusiems
veiksmams.

36

EMRN yra ES valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės (EEE) nacionalinių
kompetentingų institucijų, bendradarbiaujančių su EMA ir Europos Komisija, tinklas.

37

2021–2023 m. EMA galutinis programavimo dokumentas (EMA/53 919/2021).
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15 langelis
Gerosios patirties pavyzdžiai ir toliau turi būti kaupiami
Norime atkreipti dėmesį į keletą gerosios patirties pavyzdžių, kuriuos ES agentūros
turėtų kaupti palaipsniui grįždamos prie normalios padėties.
o

Ir toliau įtraukti iki šiol pandemijos metu įgytą patirtį į veiklos tęstinumo
peržiūras ir procedūras.

o

Tęsti pandemijos paspartintą skaitmeninimo procesą; pavyzdžiui, įdiegiant
visiškai skaitmeninius darbo srautus ir techninius sprendimus darbo erdvėse.

o

Ir toliau rengti internetines darbuotojų gerovės užtikrinimo priemones ir per
pandemiją įdiegtas profesinio tobulėjimo priemones.

o

Ir toliau derinti darbuotojų vertinimo procedūras ir jų veiksmingumo rodiklius
prie virtualios / mišrios darbo aplinkos.

o

Ir toliau derinti programavimą ir tikslus, kad jie atspindėtų ES agentūrų
operacijas ir paslaugų teikimą COVID-19 sąlygomis (po jų).
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ES agentūrų ir kitų Sąjungos įstaigų
naudojamų santrumpų sąrašas
Santrumpa

Santrumpa

Visas pavadinimas

ENNSC

Europos narkotikų ir
narkomanijos
stebėsenos centras

BEREC biuras

Europos elektroninių
ryšių reguliuotojų
institucijos paramos
agentūra

EMSA

Europos jūrų
saugumo agentūra

CdT

Europos Sąjungos įstaigų
vertimo centras

ENISA

Europos Sąjungos
kibernetinio saugumo
agentūra

Cedefop

Europos profesinio
mokymo plėtros centras

–

Europos prokuratūra

ESGA

Europos Sąjungos
geležinkelių agentūra

ERCEA

Europos mokslinių
tyrimų tarybos
vykdomoji įstaiga

–

Euratomo tiekimo
agentūra

ESMA

Europos vertybinių
popierių ir rinkų
institucija

ETF

Europos mokymo
fondas

EUIPO

Europos Sąjungos
intelektinės
nuosavybės tarnyba

ACER

CEPOL

Chafea
BAVT
EACEA
EASA
EASME

Visas pavadinimas
Europos Sąjungos
energetikos reguliavimo
institucijų
bendradarbiavimo
agentūra

Europos Sąjungos
teisėsaugos mokymo
agentūra
Vartotojų, sveikatos,
žemės ūkio ir maisto
programų vykdomoji
įstaiga
Bendrijos augalų veislių
tarnyba
Švietimo, garso ir vaizdo
bei kultūros vykdomoji
įstaiga
Europos Sąjungos
aviacijos saugos
agentūra
Mažųjų ir vidutinių
įmonių reikalų
vykdomoji įstaiga

54
Santrumpa

Visas pavadinimas

EASO

Europos prieglobsčio
paramos biuras

EBI

Europos bankininkystės
institucija

ECDC

Europos ligų prevencijos
ir kontrolės centras

Santrumpa

Visas pavadinimas

eu-LISA

Europos didelės
apimties IT sistemų
laisvės, saugumo ir
teisingumo erdvėje
operacijų valdymo
agentūra

EU-OSHA

Europos darbuotojų
saugos ir sveikatos
agentūra

Eurofound

Europos gyvenimo ir
darbo sąlygų
gerinimo fondas

ECHA

Europos cheminių
medžiagų agentūra

Eurojustas

EAA

Europos aplinkos
agentūra

Europolas

EŽKA

Europos žuvininkystės
kontrolės agentūra

EFSA

Europos maisto saugos
tarnyba

EIGE

Europos lyčių lygybės
institutas

GSA

EIOPA

Europos draudimo ir
profesinių pensijų
institucija

HADEA

EIT

Europos inovacijų ir
technologijos institutas

INEA

–

Europos darbo institucija

REA

Europos Sąjungos
bendradarbiavimo
baudžiamosios
teisenos srityje
agentūra
Europos Sąjungos
teisėsaugos
bendradarbiavimo
agentūra

FRA

Europos Sąjungos
pagrindinių teisių
agentūra

Frontex

Europos sienų ir
pakrančių apsaugos
agentūra
Europos pasaulinės
navigacijos palydovų
sistemos agentūra
Europos sveikatos ir
skaitmeninės
ekonomikos
vykdomoji įstaiga
Inovacijų ir tinklų
programų vykdomoji
įstaiga
Mokslinių tyrimų
vykdomoji įstaiga
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Santrumpa

Visas pavadinimas

Santrumpa

EMA

Europos vaistų agentūra

BPV

Visas pavadinimas
Bendra pertvarkymo
valdyba
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