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ĮVADAS 

1. Europos aplinkos agentūra (toliau – Agentūra, taip pat vadinama EAA), 

įsikūrusi Kopenhagoje, įsteigta Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1210/901. 

Agentūros užduotis – sukurti stebėjimo tinklą, per kurį Komisijai, Parlamentui, 

valstybėms narėms ir apskritai visai visuomenei būtų teikiama patikima 

informacija apie aplinkos būklę. Ši informacija pirmiausiai turi sudaryti galimybę 

Europos Sąjungai ir valstybėms narėms imtis aplinkos apsaugos veiksmų ir 

įvertinti jų efektyvumą2

PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA 

. 

2. Audito Rūmų taikomas audito metodas apima analitines audito procedūras, 

tiesioginį operacijų testavimą ir Agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų 

pagrindinių kontrolės priemonių įvertinimą. Be to, prireikus, naudojami iš kitų 

auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama vadovybės pareiškimų analizė.  

PATIKINIMO PAREIŠKIMAS 

3. Atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 

287 straipsnio nuostatas, Audito Rūmai auditavo: 

a) Agentūros metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2013 m. gruodžio 

31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės atskaitomybės3 ir biudžeto 

vykdymo ataskaitos4

                                            
1 OL L 120, 1990 5 11, p. 1. 

; ir 

2 II priede apibendrinta Agentūros kompetencija ir veikla. Šis priedas pateiktas 
susipažinti. 

3 Finansinę atskaitomybę sudaro balansas ir ekonominių rezultatų ataskaita, pinigų 
srautų lentelė, grynojo turto pokyčių ataskaita bei svarbių apskaitos metodų 
suvestinė ir kita aiškinamoji informacija. 

4 Jas sudaro biudžeto rezultatų ataskaita ir jos priedas. 
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b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir 

tvarkingumą. 

Vadovybės atsakomybė 

4. Vadovybė yra atsakinga už Agentūros metinių finansinių ataskaitų rengimą 

ir sąžiningą jų pateikimą bei atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą5

a) su Agentūros metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusi vadovybės 

atsakomybė apima vidaus kontrolės sistemos, – susijusios su finansinės 

atskaitomybės, kurioje nėra reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių 

iškraipymų, parengimu ir sąžiningu pateikimu, – nustatymą, taikymą ir 

priežiūrą; tinkamų apskaitos metodų, remiantis Komisijos apskaitos 

pareigūno patvirtintomis apskaitos taisyklėmis,

: 

6

b) Su atspindimų operacijų teisėtumu ir tvarkingumu bei patikimo finansų 

valdymo atitiktimi susijusi vadovybės atsakomybė apima veiksmingos ir 

efektyvios vidaus kontrolės, – apimančios pakankamą priežiūrą ir tinkamas 

priemones, siekiant išvengti pažeidimų ir sukčiavimo bei, prireikus, 

pasirinkimą ir taikymą; 

esamomis aplinkybėmis pagrįstų apskaitinių įvertinimų atlikimą. Direktorius 

Agentūros metines finansines ataskaitas patvirtina po to, kai jos apskaitos 

pareigūnas jas parengė remdamasis visa turima informacija ir pateikė su 

finansinėmis ataskaitomis susijusį raštą, kuriame, be kita ko, nurodo, kad 

jis turi pakankamą patikinimą, jog jos visais reikšmingais aspektais tikrai ir 

teisingai atspindi Agentūros finansinę būklę. 

                                            
5  Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 39 ir 50 straipsniai 

(OL L 328, 2013 12 7, p. 42). 

6 Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės yra pagrįstos 
Tarptautinės buhalterių federacijos paskelbtais Tarptautiniais viešojo sektoriaus 
apskaitos standartais (TVSAS) arba, prireikus, – Tarptautinės apskaitos standartų 
valdybos paskelbtais Tarptautiniais apskaitos standartais (TAS) / Tarptautiniais 
finansinės atskaitomybės standartais (TFAS). 
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teismines procedūras, susigrąžinant neteisingai išmokėtas ar panaudotas 

lėšas, – nustatymą, taikymą ir priežiūrą.  

Auditoriaus atsakomybė 

5. Audito Rūmai, remdamiesi savo audito rezultatais, privalo pateikti Europos 

Parlamentui ir Tarybai7

6. Atliekant auditą, taikomos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus apie 

sumas ir kitą informaciją finansinėse ataskaitose bei apie jose atspindimų 

operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Procedūros pasirenkamos auditoriaus 

nuožiūra, remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių finansinių ataskaitų 

reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų reikšmingos neatitikties Europos 

Sąjungos teisinio pagrindo reikalavimams rizikos vertinimu. Atlikdamas šiuos 

rizikos vertinimus, auditorius atsižvelgia į visas vidaus kontrolės priemones, 

susijusias su finansinių ataskaitų rengimu ir sąžiningu jų pateikimu, taip pat į 

operacijų teisėtumui ir tvarkingumui užtikrinti įdiegtas priežiūros ir kontrolės 

sistemas, ir nustato esamomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras. 

Atliekant auditą taip pat įvertinamas apskaitos metodų tinkamumas, atliktų 

apskaitinių vertinimų pagrįstumas ir bendras finansinių ataskaitų pateikimas. 

 metinių finansinių ataskaitų patikimumo bei jose 

atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą. Audito 

Rūmai savo auditą atlieka vadovaudamiesi IFAC tarptautiniais audito 

standartais ir etikos kodeksais bei INTOSAI tarptautiniais aukščiausiųjų audito 

institucijų standartais. Pagal šiuos standartus reikalaujama, kad Audito Rūmai 

planuotų ir atliktų auditą tokiu būdu, kad būtų gautas pakankamas patikinimas 

dėl to, ar Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų 

iškraipymų, o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. 

7. Audito Rūmai mano, kad gauti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami jų 

patikinimo pareiškimui pagrįsti.  

                                            
7 Reglamento (ES) Nr. 1271/2013 107 straipsnis. 
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Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

8. Audito Rūmų nuomone Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose 

Agentūros finansinė būklė 2013 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais 

finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais 

reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos finansinis 

reglamentas ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės. 

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

9. Audito Rūmų nuomone, 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių 

metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais 

reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.  

10. Toliau pateiktos pastabos šių Audito Rūmų nuomonių nekeičia. 

PASTABOS DĖL VIDAUS KONTROLĖS 

11. 2013 m. Agentūra pagal penkias svarbiausias dotacijų programas8

12. Audito Rūmams praeitais metais pateikus savo pastabas (žr. 

 skyrė 

dotacijas konsorciumams, apimantiems Europos aplinkosaugos institucijas ir 

įstaigas, JT organizacijas ir nacionalines aplinkos organizacijas. 2013 m. 

bendros su dotacijomis susijusios išlaidos sudarė 13,9 milijono eurų, t. y. 31 % 

visų veiklos išlaidų. Agentūros ex ante patikros apima išlaidų deklaracijų 

dokumentų analizę.  

I priedą

                                            
8 Europos teminius centrus (ETC), Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę 

(EKPP), Pasaulinės aplinkos ir saugumo stebėjimo sistemos pradinius praktinius 
veiksmus (PPV ir PPV2), GMES in situ koordinavimo programą (GISC) ir 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP2). 

), EAA 

suintensyvino savo pagal dotacijų programas deklaruojamų personalo išlaidų 

tinkamumo ir tikslumo patikras, kadangi šios išlaidos sudaro didžiąją jos 
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patiriamų išlaidų dalį. Visų pirma, siekiant patikrinti deklaruotas išlaidas 

atlyginimams, buvo gauti į imtį įtrauktų naudos gavėjų darbo laiko apskaitos 

žiniaraščiai, tačiau atlyginimo lapeliai nebuvo pateikti. Išlaidų patikros vietoje 

naudos gavėjų lygmeniu atliekamos retai.  

13. Taigi esamos kontrolės priemonės suteikia tik ribotą patikinimą dėl naudos 

gavėjų deklaruotų išlaidų tinkamumo ir tikslumo. Audito Rūmams tikrinant 

operacijas buvo gauti patvirtinamieji dokumentai, kurie suteikė pakankamą 

patikinimą dėl šių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo.  

ATSIŽVELGIMAS Į PRAĖJUSIŲ METŲ PASTABAS 

14. Taisomųjų veiksmų, atsižvelgiant į Audito Rūmų praėjusių metų pastabas, 

apžvalga pateikta I priede

 

. 

 

 

Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Milan Martin 

CVIKL, 2014 m. liepos 8 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 

 Audito Rūmų vardu 

         Pirmininkas 

       Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
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Atsižvelgimas į praėjusių metų pastabas  

I PRIEDAS 

Metai Audito Rūmų pastaba Taisomojo veiksmo būklė 

(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n.d.) 

2012 

2012 m. Agentūra pagal tris svarbiausias dotacijų 
programas1 skyrė dotacijas konsorciumams, 
apimantiems Europos aplinkosaugos institucijas ir 
įstaigas, JT organizacijas ir nacionalines aplinkos 
organizacijas. 2012 m. bendros su dotacijomis 
susijusios išlaidos sudarė 11,9 milijono eurų, t. y. 27 % 
visų veiklos išlaidų. Agentūra, prieš kompensuodama 
naudos gavėjų deklaruotas išlaidas, ex ante patikrų 
metu atlieka tik išlaidų deklaracijų dokumentų analizę. 
Agentūra paprastai neprašo naudos gavėjų, kad šie 
pateiktų dokumentus, pagrindžiančius deklaruotų 
išlaidų, kurių didžiąją dalį sudaro darbuotojų 
deklaruotos išlaidos2, tinkamumą ir tikslumą. Išlaidų 
ex ante patikros vietoje naudos gavėjų lygmeniu 
atliekamos retai3. 

Vykdomas 
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Metai Audito Rūmų pastaba Taisomojo veiksmo būklė 

(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n.d.) 

2012 

Taigi esamos kontrolės priemonės Agentūros 
vadovybei suteikia tik ribotą patikinimą dėl naudos 
gavėjų deklaruotų išlaidų tinkamumo ir tikslumo. Audito 
Rūmams tikrinant operacijas Agentūra Audito Rūmų 
vardu gavo patvirtinamuosius dokumentus, suteikusius 
pakankamą patikinimą dėl šių operacijų teisėtumo ir 
tvarkingumo. Atlikus atsitiktinę darbuotojų išlaidų 
patvirtinamųjų dokumentų patikrą ir vietoje patikrinus 
daugiau naudos gavėjų patikinimo laipsnis galėjo būti 
žymiai padidintas. 

Vykdomas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Europos teminius centrus (ETC), Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (EKPP) ir Pasaulinės aplinkos ir saugumo stebėjimo 

sistemos pradinius praktinius veiksmus (PPV). 

2 Kitų išlaidų (t. y. subrangos, įrangos įsigijimo) tipų atveju prašoma pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurie yra analizuojami. 

3 2012 ir 2011 m. buvo atlikta viena ex ante patikra siekiant patikrinti vieno naudos gavėjo kontrolės sistemas. 2010 m. buvo atlikta viena 
ex ante patikra siekiant patikrinti vieno naudos gavėjo deklaruotų išlaidų tinkamumą.
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II PRIEDAS 

Europos aplinkos agentūra (Kopenhaga) 

Kompetencija ir veikla 

Sutartyje numatytos 
Sąjungos 
kompetencijos sritys  

(Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 
191 straipsnis) 

Aplinkos politika 

Sąjungos aplinkos politika padeda siekti šių tikslų: išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę; saugoti 
žmonių sveikatą; apdairiai ir racionaliai naudoti gamtinius išteklius; skatinti tarptautinio lygio 
priemones, skirtas regioninėms ar pasaulinėms aplinkos, ir visų pirma klimato kaitos, problemoms 
spręsti.  

Atsižvelgiant į situacijų įvairovę skirtinguose Sąjungos regionuose, Sąjungos aplinkos politika 
siekiama aukšto apsaugos lygio. Ši politika yra grindžiama atsargumo principu bei principais, kad 
reikia imtis prevencinių veiksmų, kad žala aplinkai pirmiausia turėtų būti atitaisoma ten, kur yra jos 
šaltinis, ir kad žalą atlygina teršėjas. [...] Rengdama savo aplinkos politiką Sąjunga atsižvelgia į 
turimus mokslo ir techninius duomenis, aplinkos sąlygas įvairiuose Sąjungos regionuose, galimą 
veiklos arba neveikimo naudą ir išlaidas ir visos Sąjungos ekonominę bei socialinę plėtrą ir darnią jos 
regionų plėtrą. 

Agentūros 
kompetencijos sritys  

(Reglamentas (EEB) 
Nr. 1210/90) 

 

Tikslai 

Sukurti Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklą, siekiant suteikti Sąjungai ir valstybėms 
narėms: 

1. Objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją Europos lygmeniu, kuria remdamosi jos galėtų: 

a)  imtis būtinų aplinkos apsaugos priemonių; 

b)  įvertinti tų priemonių rezultatus; 

c)  užtikrinti, kad visuomenė būtų tinkamai informuojama apie aplinkos būklę. 

2. Kitą mokslinę ir techninę paramą. 

Užduotys 

− Bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis įsteigti ir koordinuoti Europos aplinkos informacijos ir 
stebėjimo tinklą; 

− Sąjungai ir valstybėms narėms teikti objektyvią informaciją, būtiną formuojant ir įgyvendinant 
išsamią ir veiksmingą aplinkos politiką; 

− Padėti atlikti aplinkos priemonių stebėjimą, tinkamai laikantis ataskaitų rengimo reikalavimų; 

− Patarti atskiroms valstybėms narėms aplinkosauginių priemonių stebėjimo sistemų kūrimo, 
diegimo ir plėtojimo klausimais; 

− Registruoti, palyginti ir įvertinti aplinkos būklės duomenis ir rengti ataskaitas apie aplinkos 
kokybę bei jai daromą poveikį Sąjungos teritorijoje, pateikti vienodus duomenų apie aplinką 
kriterijus taikytinus visose valstybėse narėse ir toliau plėtoti ir palaikyti informacijos apie aplinką 
palyginimo centrą; 

− Padėti užtikrinti aplinkos duomenų palyginimo Europos lygmeniu galimybę ir, prireikus, 
atitinkamomis priemonėmis skatinti geresnį matavimo metodų derinimą; 

− Skatinti informacijos apie Europos aplinką įtraukimą į tarptautines aplinkos stebėjimo 
programas; 

− Kas penkerius metus paskelbti ataskaitą apie aplinkos būklę, jos pokyčius bei perspektyvas, 
kartu teikti konkretiems klausimams skirtas nurodomąsias ataskaitas; 

− Skatinti aplinkos prognozavimo būdų kūrimą, keitimąsi informacija, susijusią su aplinkai 
daromos žalos prevencija ir sumažinimu, aplinkai padarytos žalos bei prevencinės, apsauginės 
ir atstatomosios aplinkos politikos sąnaudų įvertinimo metodų vystymą;  

− Užtikrinti plačią patikimos ir palyginamos informacijos apie aplinką, ypač apie aplinkos būklę, 
sklaidą visuomenėje ir skatinti naujų telematikos technologijų šiuo tikslu naudojimą; 

− Aktyviai bendradarbiauti su kitomis Sąjungos įstaigomis ir programomis bei kitomis 
tarptautinėmis įstaigomis, bendrų interesų srityse su institucijomis šalyse, kurios nėra Sąjungos 
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narės, atsižvelgiant į būtinybę vengti veiklos dubliavimo; 

− Padėti Komisijai keičiantis informacija apie aplinkos vertinimo metodikų tobulinimą ir gerąją 
praktiką ir skleidžiant informaciją apie svarbių aplinkos tyrimų rezultatus naudingiausiu politikos 
plėtrai būdu. 

Valdymas Valdyba 

Sudėtis 

Ją sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės, po vieną atstovą iš kiekvienos Agentūros 
šalies narės, du Komisijos atstovai ir du mokslininkai, kuriuos skiria Europos Parlamentas. 

Užduotys 

Priimti daugiametę ir metinę darbo programas ir užtikrinti jų įgyvendinimą, priimti Agentūros metinę 
veiklos programą. 

Vykdomasis direktorius 

Skiria Valdyba Komisijos siūlymu. 

Mokslinis komitetas 

Jį sudaro Valdybos paskirti aplinkos srityje kompetentingi asmenys. 

Išorės auditas 

Europos Audito Rūmai. 

Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija 

Europos Parlamentas, veikiantis rekomendavus Tarybai. 

2013 m. (2012 m.) 
Įstaigai skirti ištekliai 

Galutinis biudžetas 

41,7 (41,7) milijono eurų 

Sąjungos subsidija: 100 % (100 %) 

Darbuotojų skaičius 2013 m. gruodžio 31 d. 

Personalo plane numatyta darbo vietų: 138 (136) 

Užimtos darbo vietos: 132 (131) ir 78 (86) kitos darbo vietos (sutartininkai ir deleguoti nacionaliniai 
ekspertai); 

Iš viso darbuotojų: 210 (217) 

Personalo plane numatytos darbo vietos, skirtos šioms užduotims atlikti: 

− pagrindinė veikla: 98 (96) 

− administracinė veikla: 40 (40) 

2013 (2012) m. veiklos 
rezultatai ir suteiktos 
paslaugos 

Straipsniai  48 (19) 

Svarbūs įvykiai  53 (50) 

Pranešimai spaudai  11 (12) 

Duomenų rinkiniai  29 (36) 

Rodikliai   46 (66) 

Žemėlapiai, diagramos 217 (466) 

Brošiūros, skrajutės ir t. t. 5  

Įmonės dokumentai  5 (3)  

Ataskaitos  13 (11) 

Techninės ataskaitos 21 (18) 

EEA Signals  1 (1)  
(pagrindinės Europos  
aplinkosaugos problemos)   
Europiniai įvertinimai 0 (1) 

2010 m. Europos aplinkos 
 būklės ir perspektyvų  
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ataskaita (SOER 2010)  0 (2)  

Šaltinis: Agentūros pateiktas priedas. 

 



EEA – European Environment Agency 
   

EEA – EN 

 
 

AGENTŪROS ATSAKYMAS 
 
 

11. – 13.: Mes atsižvelgėme į pareikštas pastabas ir norėtume pabrėžti, kad mūsų pastangos 
intensyviau vykdyti patikras neapsiriboja preliminariose pastabose išvardytomis 
priemonėmis. Patvirtinta nauja patikrų strategija, kuri užtikrina vienodą visų Europos 
teminių centrų (ETC) rizikos vertinimo metodiką, ir kurioje didesnis dėmesys skiriamas 
personalo išlaidoms. Šios strategijos įgyvendinimą prižiūri ir koordinuoja vidaus audito 
specialistai. 
 
Kalbant apie patikras vietoje reikia pažymėti, kad atliktos dvi 2013 m. galutinių išlaidų 
deklaracijų patikros. Šios išlaidos sudaro maždaug 18 proc. Europos teminių centrų 
naudos gavėjams skirtų personalo išlaidų sumos. 2014 m. rudenį planuojama atlikti dar 
bent dvi patikras vietoje. 
 
Be to, naudos gavėjams teikiamos raštiškos rekomendacijos, kuriose aiškinama, kokios 
išlaidos gali būti kompensuojamos ir kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pateikti.    
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