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Europos Audito Rūmai savo parašu patvirtino Europos
agentūrų finansines ataskaitas, bet ragina imtis veiksmų
siekiant gerinti finansų valdymą
Europos Audito Rūmai savo parašu patvirtino visų 41 ES agentūrų 2018 m. finansinių ataskaitų
patikimumą ir parėmė teigiamus rezultatus, kurie buvo skelbti ankstesniais metais. Šiandien
paskelbtoje šių metų metinėje ataskaitoje visoms agentūroms jų pajamų ir išlaidų atžvilgiu
auditoriai taip pat pateikė palankų būklės įvertinimą, išskyrus Europos prieglobsčio paramos
biurą (EASO), nes vis dar yra problemų, turinčių įtakos jo mokėjimams. Vis dėlto agentūros
turėtų toliau įvairiais aspektais gerinti finansų valdymą ir visų pirma tobulinti viešųjų pirkimų
rengimo būdus, kad būtų visapusiškai laikomasi taisyklių, ir užtikrintas didžiausią naudą
teikiantis lėšų naudojimas.
ES agentūros vykdo konkrečias technines, mokslines ar valdymo užduotis, padedančias ES
institucijoms formuoti ir įgyvendinti politikas tokiose srityse kaip sveikata, apsauga, saugumas,
laisvė ir teisingumas. Jos įsikūrusios skirtingose valstybėse narėse ir turi apie 11 400 darbuotojų –
penktadalį visų ES darbuotojų. Jų bendras 2018 m. biudžetas sudarė 4,2 milijardo eurų (20 %
didesnė suma nei 2017 m.), o tai atitinka 2,9 % ES bendrojo biudžeto.
„Europos agentūros – labai svarbi ES struktūrinė dalis, o mūsų auditas – kasmetinis jų finansų
valdymo būklės patikrinimas, – teigė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Rimantas
Šadžius. – Kalbant apie 2018 metus, palankų būklės įvertinimą pateikėme visoms agentūroms,
išskyrus vieną. Tačiau daugumoje agentūrų vis dar reikia atlikti patobulinimų, tad raginame imtis
veiksmų, siekiant šalinti finansų valdymo trūkumus, ypač viešųjų pirkimų srityje.“
Auditoriai pateikė palankią nuomonę dėl visų 41 audituotų agentūrų 2018 m. finansinių ataskaitų,
kadangi informacija apie šių agentūrų finansinę būklę, operacijas ir pinigų srautus jose pateikta
teisingai, vadovaujantis apskaitos taisyklėmis. Be to, jie pateikė palankią nuomonę dėl agentūrų
pajamų ir mokėjimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, išskyrus EASO – jai buvo pateikta sąlyginė
(jau ne neigiama) nuomonė dėl mokėjimų.
EASO, kuris vykstant migracijos krizei teikia pagalbą valstybėms narėms (šiuo metu daugiausia
Italijai ir Graikijai), ėmėsi konkrečių ir teigiamų veiksmų, kad būtų pagerintas jo valdymas. 2018 m.
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auditoriai ir vėl nustatė neatitikimų didelio masto pirkimų atveju, o tai parodo, kad dar nėra iki
galo įgyvendinami taisomieji veiksmai. EASO aprūpinimo personalu padėtis, ypač tai, kad
vadovaujamos pareigos administracijoje yra neužimtos, taip pat kelia didelį susirūpinimą. Be to,
dėl nepakankamo valstybių narių paskirtų ekspertų skaičiaus, pagrindines užduotis EASO perdavė
ekonominės veiklos vykdytojams tokiu mastu, kad nuo jų jis tapo kritiškai priklausomas. Tokioje
opioje srityje, kuri yra labai svarbi siekiant užtikrinti veiksmingą migrantų srautų į Europą valdymą,
tai sukėlė nuolatinę veiklos tęstinumo riziką.
Auditoriai įspėja, kad gali sumažėti Europos vaistų agentūros (EMA) ir Europos bankininkystės
institucijos (EBI) pajamos (abi anksčiau buvo įsikūrusios Londone), taip pat agentūrų, veikiančių
draudimo ir pensijų priežiūros (EIOPA) ir vertybinių popierių rinkų (ESMA) srityse, pajamos dėl
Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš ES. Jie taip pat pabrėžia, kad Europos sienų ir pakrančių
apsaugos agentūros (FRONTEX) atliekamos finansinių susitarimų su bendradarbiaujančiomis
šalimis patikros dar nėra visiškai veiksmingos. Be to, kalbant apie ESMA ir Europos cheminių
medžiagų agentūrą (ECHA), jie atkreipia dėmesį į tai, kad yra svarbu mokesčių apskaičiavimus grįsti
tikslia informacija.
Agentūrų finansų valdyme viešieji pirkimai tebėra viena iš sričių, kuriose daroma daugiausia
klaidų. Auditoriai nustatė įvairių trūkumų, pavyzdžiui, buvo taikomi netinkami sutarties skyrimo
kriterijai, tvirtinami nenormaliai žemos kainos pasiūlymai ir vykdomos derybos vietoje didesne
konkurencija paremtų procedūrų.
Auditoriai ragina agentūras taikyti bendrų viešųjų pirkimų procedūras, kad būtų pasiektas didesnis
efektyvumas ir masto ekonomija. Be to, agentūroms rekomenduoja taikyti preliminariąsias
sutartis, kurios būtų pakankamai konkrečios, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija. Jie taip
pat įspėja dėl pernelyg didelės priklausomybės nuo rangovų, konsultantų ir laikinųjų darbuotojų,
kuriuos kai kurios agentūros gali pasitelkti tam, kad kompensuotų savų darbuotojų trūkumą. Be
to, jie pabrėžia, kad pasitelkdamos tokius darbuotojus, agentūros turėtų paisyti sąnaudų
efektyvumo ir teisinių reikalavimų.
Pastabos leidėjams
Bėgant metams agentūrų, kuriose pagal Audito Rūmų įgaliojimus atliekamas auditas, skaičius
išaugo. 2019 m. jų yra 43, įskaitant dvi šiuo metu steigiamas ir ataskaitoje nenagrinėjamas
agentūras: Europos prokuratūrą (EPPO) ir Europos darbo instituciją.
Dauguma agentūrų neįgyvendina didelės apimties veiklos išlaidų programų, bet vykdo techninio,
mokslinio ar reguliuojamojo pobūdžio užduotis. Išskyrus Europos Sąjungos intelektinės
nuosavybės tarnybą (EUIPO), Bendrijos augalų veislių tarnybą (CPVO) ir Bendrą pertvarkymo
valdybą (BPV), kurios pačios save finansuoja ir atsiskaito savo vidaus valdymo organams, dauguma
agentūrų beveik visiškai finansuojamos iš ES biudžeto, ir jų finansines ataskaitas kasmet tvirtina
Europos Parlamentas.
Apibendrinantis dokumentas „2018 m. ES agentūrų auditas trumpai“ ir visa „2018 m. metinė
ataskaita dėl ES agentūrų“, kurioje pateikiama išsami informacija apie kiekvieną agentūrą,
paskelbta 23 ES kalbomis Audito Rūmų interneto svetainėje (eca.europa.eu). Lapkričio mėn.
Audito Rūmai paskelbs metinę ataskaitą dėl mokslinių tyrimų bendrųjų įmonių.
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