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Priopćenje za medije

Luxembourg, 15. listopada 2019.

Revizori EU-a odobrili su računovodstvenu dokumentaciju
europskih agencija, ali pozivaju na poduzimanje mjera za
poboljšanje financijskog upravljanja
Europski revizorski sud (Sud) odobrio je računovodstvenu dokumentaciju za 2018. godinu kao
pouzdanu za svaku od 41 agencije i potvrdio pozitivne rezultate o kojima je izvijestio i prethodnih
godina. U ovogodišnjem izvješću, koje je objavljeno danas, revizori su također izrazili pozitivna
mišljenja o prihodima i rashodima za sve agencije osim za Europski potporni ured za azil (EASO), i
to zbog kontinuiranih problema koji utječu na plaćanja koja taj ured izvršava. Međutim, agencije
bi trebale dodatno poboljšati razne aspekte financijskog upravljanja, posebice način na koji
provode postupke javne nabave, kako bi u potpunosti postupale u skladu s pravilima i zajamčile
ostvarivanje najveće vrijednosti za uloženi novac.
Agencije EU-a obavljaju posebne tehničke, znanstvene ili upravljačke zadaće kojima se institucijama
EU-a pomaže u osmišljavanju i provedbi politika u područjima kao što su zdravstvo, sigurnost, sloboda
i pravda. Smještene su u različitim državama članicama i zapošljavaju otprilike 11 400 članova osoblja,
odnosno jednu petinu ukupnog osoblja EU-a. Njihov ukupni proračun za 2018. godinu iznosio je
4,2 milijarde eura (što je povećanje od 20 % u odnosu na 2017.), odnosno otprilike 2,9 % ukupnog
općeg proračuna EU-a.
„Europske agencije ključan su element u strukturi EU-a te je revizija koju Sud provodi godišnji
sistematski pregled njihova financijskog upravljanja”, izjavio je Rimantas Šadžius, član Suda zadužen
za ovo izvješće. „Za 2018. godinu izrazili smo pozitivna mišljenja za sve agencije osim jedne.
Međutim, u većini agencija i dalje su potrebna poboljšanja te Sud poziva na poduzimanje mjera za
otklanjanje nedostataka u financijskom upravljanju, ponajprije u području javne nabave.”
Revizori su za svaku od 41 agencije nad kojom je provedena revizija izrazili pozitivna mišljenja o
računovodstvenoj dokumentaciji za 2018. godinu jer ona vjerno prikazuje financijsko stanje,
poslovanje i novčane tokove agencija, u skladu s računovodstvenim pravilima. Osim toga, izrazili su
pozitivno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti operacija povezanih s prihodima i plaćanjima za sve
agencije osim EASO-a, za čija je plaćanja izraženo uvjetno (ali ipak ne više nepovoljno) mišljenje.

U ovom priopćenju za medije iznesene su glavne poruke godišnjeg izvješća Europskog revizorskog suda o agencijama EU-a. Cjeloviti tekst
izvješća dostupan je na www.eca.europa.eu.
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Ured EASO, koji pruža potporu državama članicama u kontekstu migracijske krize, i to trenutačno
ponajprije u Italiji i Grčkoj, poduzeo je konkretne i pozitivne mjere za poboljšanje svojeg upravljanja.
Međutim, revizori su ponovno utvrdili nedostatke u jednom od glavnih postupaka javne nabave
2018. godine, što pokazuje da korektivnim mjerama još nije ostvaren puni učinak. Osim toga, stanje
u pogledu osoblja Ureda, posebice nepopunjena rukovodeća radna mjesta u administraciji, poseban
je razlog za zabrinutost. Povrh toga, u nedostatku dovoljnog broja stručnjaka iz država članica, EASO
je delegirao svoje temeljne zadaće gospodarskim subjektima u tolikoj mjeri da je postao kritično
ovisan o njima. Time je stvoren trajni rizik za kontinuitet njegova poslovanja u osjetljivom području
koje je ključno za djelotvorno upravljanje priljevom migranata u Europu.
Revizori upozoravaju na moguće smanjenje prihoda Europske agencije za lijekove (EMA) i Europskog
nadzornog tijela za bankarstvo (EBA), dviju agencija koje su prethodno bile smještene u Londonu, kao
i agencija koje djeluju u područjima nadzora osiguranja i mirovinskog osiguranja (EIOPA) te tržišta
vrijednosnih papira (ESMA) uslijed odluke Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz EU-a. Također ističu
činjenicu da provjere sporazuma o financiranju sklopljenih sa zemljama suradnicima koje provodi
Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) još nisu potpuno djelotvorne. Nadalje, kad je
riječ o ESMA-i i Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA), revizori skreću pozornost na važnost uporabe
točnih informacija kao temelja za izračun naknada koje te agencije naplaćuju.
Javna nabava i dalje je područje u kojem se najčešće pojavljuju pogreške u financijskom upravljanju
agencija. Revizori su utvrdili niz nedostataka, uključujući primjenu neprikladnih kriterija za dodjelu
ugovora, prihvaćanje neuobičajeno niskih ponuda i uporabu pregovaračkih postupaka umjesto
postupaka koji bi omogućili veće tržišno natjecanje.
Revizori potiču agencije da upotrebljavaju zajedničke postupke javne nabave s ciljem postizanja veće
učinkovitosti i ostvarivanja ušteda zbog ekonomije razmjera. Ujedno savjetuju agencijama da
upotrebljavaju okvirne ugovore čije su odredbe dovoljno precizne da omoguće pošteno tržišno
natjecanje. Također upozoravaju na prekomjernu ovisnost agencija o izvršiteljima, konzultantima i
privremenim djelatnicima, koje neke agencije angažiraju kako bi nadoknadile manjak vlastitog
statutarnog osoblja. Osim toga, revizori ističu da bi agencije pri angažiranju takvog osoblja trebale
voditi računa o isplativosti i pravnim zahtjevima.
Napomene za urednike
Broj agencija za čiju je reviziju nadležan Sud s vremenom se povećao te ih je 2019. godine bilo 43,
uključujući dvije agencije čije je osnivanje trenutačno u tijeku i koje nisu obuhvaćene izvješćem: Ured
europskog javnog tužitelja i Europsko nadzorno tijelo za rad.
Većina agencija ne provodi velike programe potrošnje, već rade na zadaćama tehničke ili regulatorne
prirode. Uz iznimku Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Ureda Zajednice za
biljne sorte (CPVO) i Jedinstvenog sanacijskog odbora (SRB), koji se financiraju vlastitim sredstvima i
odgovaraju svojim internim odborima, većina agencija financira se gotovo isključivo iz proračuna EUa te je za odobravanje njihove računovodstvene dokumentacije na godišnjoj razini zadužen Europski
parlament.
Dokument pod nazivom „Sažeti prikaz revizija agencija EU-a za 2018.” i cjelovito „Godišnje izvješće o
agencijama EU-a za financijsku godinu 2018.”, koje sadržava pojedinosti o svakoj agenciji, dostupni
su na internetskim stranicama Suda (eca.europa.eu) na 23 jezika EU-a. Sud će objaviti godišnje
izvješće o istraživačkim zajedničkim poduzećima u studenome.
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