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Šioje ataskaitoje aptartų ES agentūrų ir 
kitų Sąjungos įstaigų sąrašas  

Santrumpa Visas pavadinimas 
 

Santrumpa Visas pavadinimas 

ACER 

Europos Sąjungos 
Energetikos reguliavimo 
institucijų 
bendradarbiavimo 
agentūra 

 

EMA Europos vaistų agentūra 

BEREC biuras 
Europos elektroninių ryšių 
reguliuotojų institucijos 
paramos agentūra 

 

ENNSC 
Europos narkotikų ir 
narkomanijos stebėsenos 
centras 

CdT 
Europos Sąjungos įstaigų 
vertimo centras 

 

EMSA 
Europos jūrų saugumo 
agentūra 

Cedefop 
Europos profesinio 
mokymo plėtros centras 

 

ENISA 
Europos Sąjungos 
kibernetinio saugumo 
agentūra 

CEPOL 
Europos Sąjungos 
teisėsaugos mokymo 
agentūra 

 

– Europos prokuratūra 

Chafea 

Vartotojų, sveikatos, 
žemės ūkio ir maisto 
programų vykdomoji 
įstaiga 

 

ESGA 
Europos Sąjungos 
geležinkelių agentūra 

CINEA 
Europos klimato, 
infrastruktūros ir aplinkos 
vykdomoji įstaiga  

ERCEA 
Europos mokslinių tyrimų 
tarybos vykdomoji įstaiga 

BAVT 
Bendrijos augalų veislių 
tarnyba  

ESA 
Euratomo tiekimo 
agentūra 

EACEA 
Europos švietimo ir 
kultūros vykdomoji įstaiga  

ESMA 
Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucija 
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Santrumpa Visas pavadinimas 
 

Santrumpa Visas pavadinimas 

EASA 
Europos Sąjungos aviacijos 
saugos agentūra  

ETF Europos mokymo fondas 

EASO 
Europos prieglobsčio 
paramos biuras 

 

EUIPO 
Europos Sąjungos 
intelektinės nuosavybės 
tarnyba 

EBI 
Europos bankininkystės 
institucija 

 

eu-LISA 

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

ECDC 
Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centras 

 

EU-OSHA 
Europos darbuotojų 
saugos ir sveikatos 
agentūra 

ECHA 
Europos cheminių 
medžiagų agentūra  

Eurofound 
Europos gyvenimo ir darbo 
sąlygų gerinimo fondas 

EAA Europos aplinkos agentūra 

 

Eurojustas 

Europos Sąjungos 
bendradarbiavimo 
baudžiamosios teisenos 
srityje agentūra 

EŽKA 
Europos žuvininkystės 
kontrolės agentūra 

 

Europolas 

Europos Sąjungos 
teisėsaugos 
bendradarbiavimo 
agentūra 

EFSA 
Europos maisto saugos 
tarnyba  

EUSPA 
Europos Sąjungos kosmoso 
programos agentūra 

EIGE 
Europos lyčių lygybės 
institutas  

FRA 
Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių agentūra 
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Santrumpa Visas pavadinimas 
 

Santrumpa Visas pavadinimas 

EIOPA 
Europos draudimo ir 
profesinių pensijų 
institucija  

Frontex 
Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūra 

Eismea 
Europos inovacijų tarybos 
ir MVĮ reikalų vykdomoji 
įstaiga  

HADEA 
Europos sveikatos ir 
skaitmeninės ekonomikos 
vykdomoji įstaiga 

EIT 
Europos inovacijos ir 
technologijos institutas  

REA 
Europos mokslinių tyrimų 
vykdomoji įstaiga 

EDI Europos darbo institucija 
 

BPV 
Bendra pertvarkymo 
valdyba 
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1 skyrius  

ES agentūros ir Audito Rūmų auditas 
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Įvadas 
1.1. Europos Audito Rūmai yra ES finansų išorės auditorius1. Vykdydami šiuos įgaliojimus, 
atliekame nepriklausomo ES piliečių finansinių interesų sergėtojo vaidmenį ir padedame gerinti 
ES finansų valdymą. Daugiau informacijos apie mūsų darbą galima rasti mūsų veiklos 
ataskaitose, apžvalgose ir nuomonėse dėl naujų ar atnaujintų ES teisės aktų arba kitų 
sprendimų, turinčių poveikį finansų valdymui2. 

1.2. Remdamiesi šiais įgaliojimais, mes kasmet tikriname ES institucijų, agentūrų ir kitų ES 
įstaigų finansines ataskaitas ir jose atspindimas pajamas ir mokėjimus. Mūsų įgaliojimai 
neapima trijų gynybos srityje dirbančių agentūrų (Europos gynybos agentūros, Europos 
Sąjungos saugumo studijų instituto ir Europos Sąjungos palydovų centro). Jos yra 
finansuojamos valstybių narių įnašais ir jas audituoja kiti nepriklausomi išorės auditoriai3. 

1.3. Šioje ataskaitoje pateikiami 2021 finansinių metų ES agentūrų ir kitų ES įstaigų 
(bendrai vadinamų agentūromis) metinio audito rezultatai, taip pat papildomi su agentūromis 
susijusio audito rezultatai pagal kitas užduotis (atlikus specialiuosius auditus ar parengus 
nuomones). Kad būtų paprasčiau, šioje ataskaitoje darome nuorodas į agentūras, naudodami 
jų santrumpą, o ne visą pavadinimą. Visų agentūrų ir jų santrumpų sąrašas pateiktas ataskaitos 
pradžioje. Ataskaitos struktūrą sudaro: 

o 1 skyriuje aprašytos agentūros ir mūsų auditų pobūdis; 

o 2 skyriuje pateikiami bendri mūsų metinio audito rezultatai ir daroma nuoroda į kitus su 
agentūromis susijusius audito rezultatus ir nuomones; 

o 3 skyriuje pateiktas kiekvienos iš 44 agentūros patikinimo pareiškimas kartu su mūsų 
nuomonėmis ir pastabomis dėl agentūrų finansinių ataskaitų patikimumo ir atspindimų 
pajamų ir mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo, taip pat visi klausimai ir pastabos, 
nekvestionuojantys šių nuomonių. 

1.4. Apskritai, mums atlikus 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų agentūrų 
auditą, buvo patvirtinti teigiami rezultatai, kurie atitiko ankstesniais metais skelbtus rezultatus. 
Kiekvienai agentūrai parengtuose patikinimo pareiškimuose pateikėme: 

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

                                                             
1 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 285–287 straipsniai. 

2 Pateikta mūsų interneto svetainėje www.eca.europa.eu. 

3 Apžvalgos Nr. 01/2014 „Spragos, veiksmų dubliavimas ir uždaviniai: ES atskaitomybės ir 
viešojo audito sistemos padėties apžvalga“, 84 dalis. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:LT:PDF
http://www.eca.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_01/QJ0214776ENC.pdf
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o besąlygines (palankias) audito nuomones dėl visų agentūrų finansinėse ataskaitose 
atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo; 

o besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl visų agentūrų, išskyrus eu-LISA, kuriai 
pateikėme sąlyginę nuomonę, finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir 
tvarkingumo. 

1.5. Tačiau daugumai agentūrų atkreipėme dėmesį į tobulintinas sritis, pateikdami „Dalyko 
pabrėžimo“ ir „Kitų dalykų“ pastraipas ir „Audito nuomonės nekeičiančias pastabas“.   
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ES agentūros 

Skirtingų rūšių agentūros padeda ES formuoti ir įgyvendinti 
įvairių sričių ES politiką 

1.6. 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 
daro reikšmingą įtaką kasdieniam Europos piliečių gyvenimui svarbiose srityse, tokiose kaip 
sveikata, sauga, saugumas, laisvė ir teisingumas. 

1.7. ES agentūros būna trijų rūšių: decentralizuotos agentūros, Komisijos vykdomosios 
įstaigos ir kitos įstaigos. Jų skirtumai aprašyti toliau (žr. 1.8–1.10 dalis). 

Decentralizuotos agentūros patenkina konkrečius politikos poreikius 

1.8. 33 decentralizuotos agentūros4 vaidina svarbų vaidmenį formuojant ir įgyvendinant 
įvairių sričių ES politiką, ypač vykdant techninio, mokslinio, operacinio ar norminio 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 taip, kad veiklą vykdytų neribotą laiką. 

Komisijos vykdomosios įstaigos įgyvendina ES programas 

1.9. Septynios Komisijos vykdomosios įstaigos5 atlieka su ES programomis susijusias 
vykdomąsias ir veiklos užduotis, pavyzdžiui, padeda suinteresuotiesiems subjektams 
įgyvendinti Europos žaliąjį kursą (CINEA) ir valdo tam tikrus „Europos horizonto“ (REA) 
projektus. Jos įsteigiamos tam, kad veiklą vykdytų ribotos trukmės laikotarpį (šiuo metu 
nustatytą iki 2028 m. gruodžio 31 d.). 

                                                             
4 ACER, BEREC biuras, Cedefop, CdT, CEPOL, BAVT, EASA, EASO, EBI, ECDC, ECHA, EAA, EŽKA, 

EFSA, EIGE, EIOPA, EDI, EMA, ENNSC, EMSA, ENISA, ESGA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, EU-
OSHA, EUSPA, Eurofound, Eurojustas, Europolas, FRA ir Frontex. 

5 CINEA, EACEA, Eismea, ERCEA, HADEA, REA ir Chafea (ji nutraukė veiklą 2021 m. balandžio 
1 d.). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
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Kitoms įstaigoms pavesti konkretūs įgaliojimai 

1.10. Kitos keturios įstaigos yra EIT, Europos prokuratūra, ESA ir BPV. EIT yra 
nepriklausoma, decentralizuota ES įstaiga, kurioje sutelkiami moksliniai, verslo ir švietimo 
ištekliai, siekiant išplėsti ES inovacinius pajėgumus teikiant dotacijų finansavimą. Europos 
prokuratūra yra nepriklausoma ES įstaiga, kuri tiria ES biudžetui padarytus nusikaltimus ir 
vykdo dėl jų baudžiamąjį persekiojimą. ESA pavesta užtikrinti, kad ES vartotojams būtų 
reguliariai ir teisingai tiekiamas branduolinis kuras, kaip numatyta Euratomo sutartyje. BPV yra 
pagrindinė Bendro pertvarkymo mechanizmo institucija Europos bankų sąjungoje. Jos misija – 
užtikrinti tvarkingą žlungančių arba galinčių žlugti bankų pertvarkymą kuo mažiau paveikiant ES 
valstybių narių realiąją ekonomiką ir viešuosius finansus. Be šios ataskaitos, kiekvienais metais 
taip pat rengiame ataskaitą dėl BPV neapibrėžtųjų įsipareigojimų6. 

Naujausi pokyčiai 

1.11. Laikui bėgant agentūrų skaičius didėjo. Šioje ataskaitoje aptariamos 44 agentūros, 
kaip parodyta 1.1 diagramoje, t. y., trimis daugiau, nei mūsų 2020 m. ataskaitoje. Trys naujos 
agentūros yra šios: 

o Europos darbo institucija (EDI), kuri savo veiklą pradėjo 2019 m. spalio 17 d. ir yra 
finansiškai nepriklausoma nuo 2021 m. gegužės 26 d.; 

o Europos prokuratūra, kuri savo veiklą pradėjo 2021 m. birželio 1 d. ir yra finansiškai 
nepriklausoma nuo 2021 m. birželio 24 d.; 

o 2021 m. vasario 16 d. įsteigta Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji 
įstaiga (HADEA)7. 

1.12. Šioje ataskaitoje taip pat aptariama Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto 
programų vykdomoji įstaiga (Chafea). 2021 m. kovo 31 d. Chafea veikla buvo nutraukta, o jos 
užduotis perėmė neseniai įsteigta HADEA, Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomoji 
įstaiga (EISMEA) ir Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA). 

                                                             
6 Žr. mūsų 2020 finansinių metų ataskaitą. 

7 Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/173, kuriuo įsteigiama Europos klimato, 
infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga, Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos 
vykdomoji įstaiga, Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga, Europos inovacijų tarybos ir 
MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga, Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga ir 
Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_LT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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1.13. Be to, 2021 m. buvo pakeisti trijų agentūrų įgaliojimai, įskaitant pavadinimo 
pakeitimą dviem atvejais: 

o Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT), kuris anksčiau veiklą vykdė tuo pačiu 
pavadinimu; 

o Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros (EUSPA), kuri anksčiau veiklą vykdė kaip 
Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos agentūra (GSA); 

o Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO), kurio veiklą 2022 m. perėmė Europos 
Sąjungos prieglobsčio agentūra (EUAA). 

1.14. Be to, 2021 m. buvo pratęsti penkių vykdomųjų įstaigų įgaliojimai, įskaitant 
pavadinimo pakeitimą keturiais atvejais: 

o Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios įstaigos (CINEA), kuri anksčiau 
veiklą vykdė kaip Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA); 

o Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA), kuri anksčiau veiklą vykdė 
kaip Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA); 

o Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomosios įstaigos (EISMEA), kuri anksčiau 
veiklą vykdė kaip Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME); 

o Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos (ERCEA), kuri anksčiau veiklą 
vykdė tuo pačiu pavadinimu; 

o Europos mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos (REA), kuri anksčiau veiklą vykdė kaip 
Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA). 
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1.1 diagrama. Chronologija ir agentūrų raidos apžvalga 

 
Pastaba. Diagramoje nurodyti metai – agentūros (ar jos pirmtakės) steigimo akto įsigaliojimo metai. 

Šaltinis: Audito Rūmai. 

1 agentūra1958

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

ESA

Cedefop, Eurofound

EAA, ETF

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

EASA, EFSA, EMSA, Eurojustas
Eismea

ECDC, ENISA, ESGA, EUSPA, Frontex
CEPOL, EŽKA, Chafea

ECHA, EIGE, CINEA, EACEA
FRA, REA

EIT, ERCEA
ACER, BEREC biuras, Europolas

EASO, EBI, EIOPA, ESMA
eu-LISA

BPV

Europos prokuratūra

EDI

HADEA

Kitos įstaigos
Decentralizuotos agentūros
Vykdomosios įstaigos
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1.15. Kadangi Cheafea veikla nutraukta, visos Komisijos vykdomosios įstaigos įsikūrusios 
Briuselyje. Decentralizuotos agentūros ir kitos įstaigos įsikūrusios skirtingose ES valstybėse 
narėse, kaip parodyta 1.2 diagramoje. Dėl jų įsikūrimo vietos sprendžia Taryba arba kartu 
Taryba ir Europos Parlamentas.  

1.2 diagrama. Agentūrų vieta valstybėse narėse 

 
Pastaba. Norėdami susipažinti su mūsų atskiru patikinimo pareiškimu dėl kurios nors agentūros, 
spustelėkite jos pavadinimą diagramoje. 

Šaltinis: Audito Rūmai. 

1.16. Kaip parodyta 1.3 diagramoje, ES agentūros dirba daugelyje skirtingų sričių, 
bendradarbiaudamos su Komisijos generaliniais direktoratais ir atsižvelgdamos į jų gaires. 

Danija 
EAA 

Švedija 
ECDC 

Lietuva 
EIGE 

Latvija 
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ECHA 
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1.3 diagrama. ES agentūrų veikla apima labai įvairias temas 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos informacija. 

GD partneris Agentūra
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Agentūros finansuojamos iš įvairių šaltinių ir pagal įvairias DFP 
išlaidų kategorijas 

1.17. Bendras 2021 m. bendras visų agentūrų biudžetas (išskyrus BPV) sudarė 
4,1 milijardo eurų (2020 m. – 3,7 milijardo eurų). Tai atitinka 2,5 % 2021 m. ES bendrojo 
biudžeto (2020 m. – 2,3 %), kaip parodyta 1.4 diagramoje. 

1.18. 2021 m. BPV biudžetas sudarė 9,7 milijardo eurų (2020 m. – 8,1 milijardo eurų). Tai 
apima bankų įnašus Bendram pertvarkymo fondui įsteigti (9,6 milijardo eurų) ir BPV 
administracinėms išlaidoms finansuoti (119 milijardo eurų). 

1.19. Decentralizuotų agentūrų ir kitų įstaigų biudžetai apima personalo, administracines 
ir veiklos išlaidas. Vykdomosios įstaigos įgyvendina Komisijos biudžeto lėšomis finansuojamas 
programas. Jų pačių biudžetai, kurie 2021 m. sudarė 326 milijonus eurų (2020 m. – 
273 milijonus eurų) apima tik jų personalo ir administracines išlaidas. Mokėjimų asignavimų, 
kuriuos 2021 m. Komisijos vardu įgyvendino vykdomosios įstaigos, suma sudarė 13,9 milijardo 
eurų (2020 m. – 14,9 milijardo eurų). 
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1.4 diagrama. Agentūrų finansavimo šaltiniai 2021 m. 

 
Šaltinis: 2021 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas; 2021 m. Europos Sąjungos 
galutinės metinės finansinės ataskaitos ir 2021 m. metinės vykdomųjų įstaigų veiklos ataskaitos, 
subendrinta Audito Rūmų. 

1.20. 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. 
1.5 diagramoje parodytas agentūrų biudžetų pasiskirstymas pagal pajamų šaltinius. 
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1.5 diagrama. Agentūrų 2021 m. biudžetai pagal pajamų šaltinį 

 
*2021 m. EUSPA finansinėse ataskaitose nurodytas galutinis biudžetas yra 44,1 milijono eurų, o faktinės 
pajamos – 1,8 milijardo eurų. Šis skirtumas paaiškinamas tuo, kad pagrindinė veikla yra finansuojama iš 
asignuotųjų pajamų, įtrauktų į patvirtintą biudžetą kaip simbolinis įrašas. 

Pastaba. Kitos įvairios pajamos arba biudžeto rezervai neįtraukiami. 

Šaltinis: 2021 m. galutinės agentūrų metinės finansinės ataskaitos, subendrinta Audito Rūmų. 
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1.21. 1.6 diagramoje pateikti agentūrų 2021 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. 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. Apskritai 
agentūrų personalo ir administraciniai biudžetai sudaro apie 14 % visų pagal daugiametės 
finansinės programos (DFP) 7 išlaidų kategoriją „Europos viešasis administravimas“ numatytų 
mokėjimų asignavimų. Tai palygintina su 47 % Komisijos, 18 % Parlamento, 9 % EIVT ir 5 % 
Tarybos biudžetais. 
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1.6 diagrama. Agentūrų 2021 m. išlaidos pagal biudžeto antraštines dalis 

 
*2021 m. EUSPA finansinėse ataskaitose nurodytas galutinis biudžetas yra 44,1 milijono eurų, o faktinės 
pajamos – 1,8 milijardo eurų. Šis skirtumas paaiškinamas tuo, kad pagrindinė veikla yra finansuojama iš 
asignuotųjų pajamų, įtrauktų į patvirtintą biudžetą kaip simbolinis įrašas. 

**Su BPV susiję duomenys susideda iš dviejų dalių: I dalis – 119 milijonų eurų skirta Valdybos 
administravimui ir II dalis – 9 574 milijonai eurų skirta Fondui. Jos neapima rezervo. 

Šaltinis: 2021 m. galutinės agentūrų metinės finansinės ataskaitos, subendrinta Audito Rūmų. 
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1.22. 1.7 diagramoje parodyta, kiek darbuotojų agentūrose dirbo 2021 m. pabaigoje. 
Agentūrose iš viso dirbo 14 431 darbuotojų (2020 m. – 12 881). Šie skaičiai rodo faktinį 
nuolatinių pareigūnų, laikinųjų darbuotojų, sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų 
pareigybių skaičių 2021 m. gruodžio 31 d. Remiantis ES bendrajame biudžete patvirtintais etatų 
planais, apie 17 % visų ES darbuotojų dirba agentūrose. 50 % jų dirba Komisijoje, 14 % 
Parlamente, 6 % Taryboje ir 4 % EIVT. 

1.7 diagrama. Darbuotojų skaičius pagal agentūras 2021 m. pabaigoje 

 
Šaltinis: subendrinta Audito Rūmų. 
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1.23. 2,8 milijardo eurų įnašų iš ES bendrojo biudžeto yra finansuojami pagal skirtingas 
DFP išlaidų kategorijas, kaip parodyta 1.8 diagramoje. 

1.8 diagrama. Pagal ES bendrojo biudžeto DFP išlaidų kategorijas 
finansuojamos agentūros 

 
*ECHA daugiausia finansuojama pagal DFP 1, tačiau mažesniu mastu ir pagal DFP 3. 

Šaltinis: 2021 m. galutinės agentūrų metinės finansinės ataskaitos, subendrinta Audito Rūmų. 

Biudžeto ir jo įvykdymo patvirtinimo tvarka yra panaši visoms 
agentūroms, išskyrus EUIPO, BAVT ir BPV 

1.24. Europos Parlamentas ir Taryba yra atsakingi už daugumos decentralizuotų agentūrų 
ir kitų įstaigų, taip pat visų Komisijos vykdomųjų įstaigų metines biudžeto ir jo įvykdymo 
patvirtinimo procedūras. Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros tvarkaraštis pateiktas 
1.9 diagramoje. 
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1.9 diagrama. Daugumai agentūrų taikoma biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūra 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

1.25. Tačiau dviem visiškai pačioms save finansuojančioms decentralizuotoms agentūroms 
(BAVT ir EUIPO) biudžeto ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras atitinkamai 
administruoja jų Administracinė taryba arba Biudžeto komitetas, bet ne Europos Parlamentas 
ir Taryba8. 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 

1.26. ES agentūrų tinklą (EUAN) agentūros sukūrė kaip bendradarbiavimo tarp agentūrų 
platformą, skirtą agentūrų matomumui didinti, galimam efektyvumo didinimui ir veiksmams, 
turintiems aiškią ES pridėtinę vertę, nustatyti ir juos skatinti. Juo pripažįstama, kad agentūros 
turi labiau koordinuotai bendrauti su savo suinteresuotaisiais subjektais ir plačiąja visuomene 
bendro intereso klausimais. Tai yra pagrindinis informacijos rinkimo ir sklaidos visose 
agentūrose centras. 2015 m. EUAN patvirtino savo pirmąją daugiametę strategiją, įskaitant 
prioritetus metinėse darbo programose, kuriose nurodyta jo veikla ir tikslai. 2020 m. EUAN 

                                                             
8 Apžvalgos 01/2014 „Spragos, veiksmų dubliavimas ir uždaviniai: ES atskaitomybės ir viešojo 

audito sistemos padėties apžvalga“, 84 dalis. 
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patvirtino savo antrąją daugiametę strategiją (2021–2027 m.)9, į kurią įtraukta Komisijos 
politinė ir strateginė kryptis, pagrįsta dviem strateginiais ramsčiais:  

o EUAN – administracinės kompetencijos pavyzdys; 

o EUAN – įsitvirtinęs institucinis partneris. 

1.27. 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. 1.10 diagramą). 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. 

1.10 diagrama. EUAN bendras paramos biuras ir potinkliai 

 
Šaltinis: EUAN. 

1.28. 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, su COVID-19 susijusių klausimų ir duomenų apsaugos srityse. 

  

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

EUAN
bendros paramos 

biuras

Veiksmingumo
gerinimo tinklasŽalinimo tinklas

Agentūrų viešųjų pirkimų
pareigūnų tinklas

Ryšių ir informacijos
tinklo vadovai

ES mokslinių konsultacijų
agentūrų tinklas

Informacinių ir
ryšių technologijų
patariamasis komitetas

Tarpagentūrinis
apskaitos pareigūnų 
tinklas

Tarpagentūrinis 
apeliacinių skundų

nagrinėjimo tinklas

Europos mokesčius
gaunančios agentūros

Agentūrų teisės
tinklas

https://euagencies.eu/sites/default/files/euan_strategy_2021-2027.pdf


 28 

 

Mūsų auditas 

Rengiame patikinimo pareiškimą kiekvienai agentūrai 

1.29. Kaip reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį, 
auditavome: 

o visų 44 agentūrų finansines ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 
finansinių metų finansinės būklės ataskaitos (t. y. balansas, finansinių rezultatų ataskaita, 
pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų 
santrauka ir kitos aiškinamosios pastabos) ir biudžeto vykdymo ataskaitos (kuriose 
susumuojamos visos biudžeto operacijos ir aiškinamosios pastabos), ir 

o šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. 

1.30. Remdamiesi savo audito rezultatais, teikiame Europos Parlamentui ir Tarybai arba 
kitoms biudžeto įvykdymą tvirtinančioms institucijoms (žr. 1.24 dalį) vieną agentūrų finansinių 
ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo 
pareiškimą. Kai tai yra tikslinga, mes papildome patikinimo pareiškimus reikšmingomis audito 
pastabomis. 

1.31. Audito Rūmai taip pat atlieka auditus, skelbia specialiąsias ataskaitas ir teikia 
nuomones konkrečiomis temomis. Kai kurios jų susijusios su ES agentūromis. 
Žr. 2.12 diagramą, kurioje pateiktas 2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. birželio 30 d. paskelbtų 
Audito Rūmų su agentūromis susijusių specialiųjų ataskaitų sąrašas. 

Mūsų audito metodas grindžiamas pagrindinių rizikų vertinimu 

1.32. Mūsų audito tikslas – šalinti nustatytas pagrindines rizikas, remiantis mūsų 
ankstesnių metų audito rezultatais. 2021 finansinių metų auditas atliktas atsižvelgiant į mūsų 
rizikos vertinimą, kuris apibendrintas toliau pateiktoje 1.11 diagramoje. 
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1.11 diagrama. Pagrindinių rizikų vertinimas 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

Agentūrų 
finansinių 
ataskaitų 
patikimumas 

Agentūrų finansinės ataskaitos yra sudarytos taikant Komisijos 
apskaitos pareigūno patvirtintas apskaitos taisykles. Šios finansinės 
ataskaitos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo 
sektoriaus apskaitos standartais. Anksčiau agentūrų finansinėse 
ataskaitose nustatėme kelias reikšmingas klaidas.

Pajamų 
teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Bendra pajamų teisėtumo ir tvarkingumo rizika iš esmės yra žema.
Kai kurios agentūros iš dalies arba visiškai pačios finansuoja savo 
veiklą. Tokiais atvejais paslaugų mokesčių ir kitų pajamų įnašų 
nustatymas ir surinkimas reglamentuojamas specialiais teisės aktais. 
Rizikos, turinčios įtakos šių agentūrų pajamų tvarkingumui, lygis yra 
vidutinis. 

Mokėjimų 
teisėtumas ir 
tvarkingumas 
(išlaidos)
Apskritai rizika yra 
vidutinė, tačiau 
skiriasi

I antraštinė dalis. Personalo išlaidos
Atlyginimus daugiausia administruoja Komisijos PMO tarnyba, 
kurią Audito Rūmai reguliariai audituoja.

II antraštinė dalis. Administracinės išlaidos
Agentūros ne visada sėkmingai pasiekia patenkinamą 
skaidrumo ir ekonominio naudingumo lygį konkursuose, 
kuriuose taikomos sudėtingos viešųjų pirkimų taisyklės ir 
procedūros.
III antraštinė dalis. Veiklos išlaidos
Veiklos išlaidų rizikos lygis įvairiose agentūrose skiriasi – nuo 
žemo iki aukšto. Jis priklauso nuo konkrečios veiklos išlaidų, 
kurias patiria kiekviena agentūra, rūšies. Iš esmės rizika yra 
panaši į II antraštinėje dalyje poveikį darančią riziką, tačiau 
susijusios sumos daug didesnės.

Patikimo 
finansų 
valdymo rizika 

Dauguma mūsų nustatytų problemų buvo susijusios su viešųjų 
pirkimų procedūromis, kuriomis nebuvo užtikrinta, kad būtų 
pasiektas geriausias įmanomas racionalus lėšų panaudojimas.

Biudžeto 
valdymas 

Ankstesnių auditų metu nustatyti dideli įsipareigotų asignavimų 
perkėlimai. Tačiau tai paprastai buvo pateisinama dėl daugiamečio 
operacijų pobūdžio arba nulemti nuo agentūrų valios 
nepriklausančių veiksnių. 

DIDELĖ rizika

VIDUTINĖ rizika

MAŽA rizika
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Kitos rizikos 

1.33. COVID-19 pandemija paveikė mūsų darbą: daugeliu atvejų dėl kelionių apribojimų ir 
nuotolinio darbo tvarkos negalėjome atlikti patikrų vietoje, gauti dokumentų originalų ir 
tiesiogiai atlikti interviu su agentūrų darbuotojais. Todėl daugiausia dirbome vykdydami 
dokumentų peržiūras ir atlikdami interviu nuotoliniu būdu. Nors neatlikus patikrų vietoje gali 
padidėti klaidų neaptikimo rizika, tačiau iš agentūrų gauti įrodymai leido mums užbaigti darbą 
ir padaryti reikšmingų išvadų. 

Remiamės kitų auditorių darbu 

1.34. Kai tikslinga, savo darbui su agentūromis paremti naudojamės kitų auditorių darbu. 
Visų pirma tai darome tikrindami ES finansinių ataskaitų patikimumą. 34 decentralizuotų 
agentūrų ir kitų įstaigų, išskyrus BAVT, EUIPO ir ESA, finansinių ataskaitų auditą atlieka išorės 
audito įmonės. Laikydamiesi audito standartų šių auditų rezultatais naudojamės apsvarstę 
auditorių nepriklausomumą, objektyvumą ir profesinę kompetenciją, taip pat patikrinę jų 
darbo apimtį ir kokybę. Tačiau visos šioje ataskaitoje pateiktos audito nuomonės yra mūsų ir 
mes prisiimame visą atsakomybę už jas. 

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

1.35. Bendradarbiaujame su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) klausimais, 
susijusiais su įtariamu sukčiavimu ir kita ES finansiniams interesams kenkiančia neteisėta 
veikla, taip pat su Europos prokuratūra klausimais, susijusiais su įtariamais ES finansiniams 
interesams kenkiančiais nusikaltimais. OLAF arba Europos prokuratūrai pranešame apie bet 
kokį atliekant auditą nustatytą įtartiną atvejį, nors mūsų auditai nėra skirti konkrečiai 
sukčiavimui nustatyti. 

Audito Rūmų audito procedūros toliau skaitmeninamos 

1.36. Įdiegus skaitmeninimą audito kokybė ir efektyvumas gali pagerėti. Tai galima 
pasiekti statistine imtimi grindžiamas audito patikras pakeitus visomis populiacijomis 
grindžiamomis audito patikromis. Tokiu būdu, auditoriai gali sutelkti dėmesį į potencialiai 
probleminius atvejus, kurie, atliekant automatizuotas visos populiacijos patikras, laikomi 
išimtimis. Be to, jie gali patikrinti pateiktos informacijos patikimumą atlikdamos duomenų 
analizę, be kita ko, analizuodami modelius ir tendencijas ir nustatydami neįprastus sandorius. 
1.12 diagramoje parodyti pagrindiniai skaitmeninio audito privalumai ES kontekste. 
Trumpuoju laikotarpiu didžiausias privalumas yra aukštesnio lygio patikinimas, tačiau, pasiekus 
masto ekonomiją, ilgainiui taip pat galima sutaupyti laiko. Tačiau iš pradžių audito procedūrų 
skaitmeninimui paprastai prireikia daug laiko. 
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1.12 diagrama. Pagrindiniai skaitmeninio audito procedūrų privalumai 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

1.37. Nors taikant skaitmeninius audito metodus dideliu mastu galima sutaupyti daug 
lėšų, vis dar reikia, kad auditoriai atliktų papildomą analizę. Auditui atlikti reikalinga puiki 
profesinė nuovoka. Technologijos padeda audito darbe, tačiau, tai, kokiu mastu jomis bus 
pasinaudota, visada priklauso nuo auditoriaus žinių ir patirties. Be to, dėl audito procedūrų 
pobūdžio ir to, kaip yra sukurtos audituojamų subjektų informacinės sistemos, daugelio jų, 
bent jau visiškai, negalima automatizuoti. 

1.38. Kaip minėta ankstesnių metų ataskaitose10, 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. Kaip matyti iš 
1.1 lentelės, automatizavome, bent iš dalies, maždaug dešimtadalį šių procedūrų. Išplėtėme su 
atlyginimais ir duomenų rinkimu susijusių procedūrų taikymą visoms agentūroms. Vis dar 
testavome tik ES vykdomųjų įstaigų įsipareigojimų ir mokėjimų teisėtumą ir tvarkingumą bei 
metinių finansinių ataskaitų patikimumą, nes jų IT aplinka yra pakankamai panaši. 

                                                             
10 2019 finansinių metų metinės ataskaitos dėl ES agentūrų 2.34–2.41 dalys. 

Standartizuojant ir automatizuojant palyginti paprastas audito procedūras išvengta 
žmogaus klaidų.

Auditoriai daugiausia dėmesio skiria sudėtingesnėms analitinėms 
audito procedūroms.

Didesnė apdorojimo sparta ir galimybė sutaupyti laiko, atsižvelgiant 
į masto ekonomiją.

Didesnis patikinimas vadovybei ir suinteresuotiesiems subjektams atliekant 
visos populiacijos testavimą.

Mažiau trikdantis audito procesas, kuris realiuoju laiku tęsiasi visus metus.

Didesnis skaidrumas ir atskaitomybė dėl ES lėšų naudojimo.

Nauda auditoriui

Nauda audituojamam subjektui

Nauda piliečiams

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_LT.pdf
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1.1 diagrama. Mūsų naudojamų skaitmeninių audito procedūrų 
apžvalga. 

Skaitmeninės audito 
procedūros 2021 m. pokyčiai Apžvelgtos agentūros 

Šešios skaitmeninės audito 
procedūros, skirtos 
įsipareigojimų ir mokėjimų 
teisėtumui ir tvarkingumui 
patikrinti remiantis visa 
populiacija. 

Ta pati aprėptis kaip ir 
ankstesniais metais Tik vykdomosios įstaigos 

Dešimt analitinių procedūrų, 
susijusių su atlyginimais. 

Aprėptis išplėsta, kad būtų 
įtrauktos decentralizuotos 
agentūros ir kitos įstaigos 

Visos ES agentūros 

Penkios skaitmeninės audito 
procedūros finansinių 
ataskaitų patikimumui 
patikrinti 

Patobulintas audito testas 
siekiant sumažinti išimčių, 
daugiausia susijusių su 
bandomojo balanso ir 
atitinkamo kartografavimo 
derinimu, skaičių. 

Tik vykdomosios įstaigos 

Automatizuoti duomenų 
rinkimo iš audituojamų 
subjektų finansinės 
informacijos sistemų 
procesai. 

Aprėptis išplėsta, kad būtų 
įtrauktos decentralizuotos 
agentūros ir kitos įstaigos 

Visos ES agentūros  

Šaltinis: Audito Rūmai. 

1.39. Įdiegus automatizuotas procedūras buvo gauta šių teigiamų rezultatų: 

o skaitmeninės audito procedūros, susijusios su įsipareigojimų, mokėjimų ir atlyginimų 
teisėtumu ir tvarkingumu, taip pat su finansinių ataskaitų patikimumu, suteikė galimybę 
per labai trumpą laiką atlikti visos populiacijos testavimą. Šios automatizuotos 
procedūros padėjo pagerinti patikinimo lygį, taip pat mūsų audito kokybę ir efektyvumą. 

o Įdiegus automatizuotas analitines procedūras auditoriams buvo suteikta interaktyvi 
priemonė modeliams ir tendencijoms nustatyti ir neįprastoms operacijoms tikrinti. 
Sistema automatiškai sukuria grafines ataskaitas, kuriose auditoriai gali pamatyti tokius 
modelius ir apsvarstyti, ar reikia toliau tikrinti pagrindinius duomenis. 

o Automatizuotos procedūros suteikė mums galimybę aptikti klaidas rengiant preliminarias 
metines finansines ataskaitas ir jas ištaisyti prieš pateikiant galutines metines finansines 
ataskaitas. 

o Auditoriai galėjo automatizuotu būdu parsisiųsti jiems automatiškai parengtus didelius 
patvirtinamųjų dokumentų kiekius, taip sutaupant daug laiko ir pastangų. 
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1.40. Ketiname išnagrinėti galimybes išplėsti skaitmeninių audito metodų taikymą kitose 
srityse ir visose agentūrose. Tačiau šioje srityje susiduriame su rimtomis kliūtimis, nes, kaip 
matyti iš 1.13 diagramos, standartizuotomis IT priemonėmis, visų pirma decentralizuotuose 
agentūrose, vis dar naudojamasi nepakankamai. Be to, nors kai kurios agentūros turi tas pačias 
IT sistemas, nustatėme, kad kai kuriomis šių priemonių funkcijomis jos naudojasi nevienodai. Ši 
nuoseklumo stoka yra dar vienas veiksnys, trukdantis plačiau naudoti skaitmenines audito 
procedūras. 

1.13 diagrama. Naudojimosi standartizuotomis IT priemonėmis, visų 
pirma decentralizuotuose agentūrose, trūkumai 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis agentūrų pateikta informacija. 

1.41. 2022 m. pradedame bandomąjį projektą, kurio tikslas – suskaitmeninti ES agentūrų 
viešųjų pirkimų audito aspektus. Projektas grindžiamas e. viešųjų pirkimų programa, kurią 
Komisija pradėjo įgyvendinti 2017 m. gegužės mėn. E. viešieji pirkimai šiuo metu kuriami ir 
galiausiai bus įgyvendinami visuose Komisijos padaliniuose ir kitose ES institucijose bei 
įstaigose (įskaitant ES agentūras). Ji apims visą ištisinį viešųjų pirkimų procesą ir bus visiškai 
integruotas, automatizuotas ir bepopieris sprendimas. Taip pat atidžiai stebime pokyčius, 
susijusius su naujos apskaitos, finansų ir biudžeto sudarymo sistemos SUMMA kūrimu ir 
diegimu. Ji iki 2025 m. pakeis dabartinę įmonių finansų platformą ABAC. 2022 m. trys ES 
agentūros – CINEA, ERA ir Eurojustas – SUMMA įgyvendino kaip bandomąjį projektą.

E. pirkimai

Finansų, apskaitos ir ataskaitų teikimo priemonės

Decentralizuotos agentūros ir 
kitos įstaigos (iš viso 37)

Vykdomosios 
įstaigos (iš viso 6)

E. rengimas

E. prašymai

E. teikimas

E. vertinimas

„ABAC Assets“

„ABAC Datawarehouse“ 
(verslo analitika)

19 %

„ABAC Workflow“

16 %

95 %

5 %

70 %

84 %

86 %

100 %

67 %

83 %

33 %

83 %

100 %

100 %
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2 skyrius  

Audito rezultatų apžvalga 

  



 35 

 

Įvadas 
2.1. Šiame skyriuje pristatoma Audito Rūmų 2021 finansinių metų agentūrų metinių auditų, 
įskaitant darbo horizontaliąja tema, susijusia su interesų konfliktų rizika, taip pat kito Audito 
Rūmų tais pačiais metais atlikto su agentūromis susijusio audito darbo rezultatų apžvalga. 
Remdamiesi savo audito darbu, siūlome keletą veiksmų, kurių turi imtis agentūros. 
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2021 finansinių metų metinių agentūrų 
auditų rezultatai apskritai yra teigiami 
2.2. Apskritai, mūsų atlikto 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų agentūrų 
metinių finansinių ataskaitų audito rezultatai buvo [teigiami] (žr. 2.1 diagramą). Tačiau 
pateikėme pastabų dėl pažeidimų ir trūkumų, darančių poveikį finansinėse ataskaitose 
atspindimiems mokėjimams, visų pirma susijusių su viešaisiais pirkimais. 

2.1 diagrama. 2019–2021 m. metinės audito nuomonės dėl agentūrų 
finansinių ataskaitų, pajamų ir mokėjimų 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

Palankios nuomonės dėl visų agentūrų finansinių ataskaitų 
patikimumo 

2.3. Audito Rūmai skelbia besąlygines (palankias) audito nuomones dėl visų 44 agentūrų 
2021 finansinių metų finansinių ataskaitų (žr. 2.1 diagramą). 

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

2.4. „Dalyko pabrėžimo“ pastraipose atkreipiamas skaitytojų dėmesys į finansinėse 
ataskaitose pateikiamą arba atskleidžiamą dalyką, kuris yra nepaprastai svarbus siekiant 
užtikrinti, kad jie suprastų finansines ataskaitas arba jose atspindimas pajamas ar mokėjimus. 
2021 finansiniais metais naudojomės „dalyko pabrėžimo“ pastraipomis savo ataskaitose dėl 
keturių agentūrų: EMA, Frontex, BPV ir EIGE. 

2.5. EMA finansinėse ataskaitose pateikiama svarbi informacija apie buvusių EMA patalpų 
Londone nuomą. Ši nuomos sutartis galioja iki 2039 m. ir joje nėra nutraukimo sąlygos, tačiau 

AGENTŪROS

NUOMONĖS

Mokėjimai
Pajamos
Finansinės 
ataskaitos

Besąlyginės (palankios)
Sąlyginės
Neigiamos

2019 2020 2021
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patalpos gali būti pernuomotos arba jų nuomos teisės perleistos gavus nuomotojo sutikimą. 
2019 m. liepos mėn. EMA pasiekė susitarimą su patalpų savininku ir nuo 2019 m. liepos mėn. 
pernuomojo buvusias patalpas subnuomininkui pagal sąlygas, atitinkančias pagrindinės 
nuomos sąlygas. Subnuomos laikotarpis baigiasi 2039 m. birželio mėn., kai baigiasi EMA 
nuomos sutartis. Kadangi EMA išlieka nuomos sutarties šalimi, ji galėtų būti laikoma atsakinga 
už visą sumą, mokėtiną pagal pagrindine nuomos sutartimi prisiimtus sutartinius 
įsipareigojimus, jei subnuomininkas neįvykdytų savo įsipareigojimų. 2021 m. gruodžio 31 d. 
duomenimis, bendra apskaičiuota nesumokėta nuomos, susijusių paslaugų mokesčių ir 
nuomotojo draudimo suma, kurią iki nuomos laikotarpio pabaigos turi sumokėti EMA, buvo 
383 milijonai eurų. 

2.6. Frontex finansuojama iš ES biudžeto ir ES nepriklausančių Šengeno erdvės šalių įnašų. 
Frontex finansinėse ataskaitose atskleidžiama, kad ES nepriklausančių Šengeno erdvės šalių 
įnašai nebuvo teisingai apskaičiuoti. Todėl ES nepriklausančios Šengeno erdvės šalys sumokėjo 
2,6 milijono eurų mažiau, nei turėjo sumokėti, ir ši suma buvo kompensuota iš ES biudžeto. 
Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. buvo perteklius, tai neturėjo poveikio 2021 m. finansinės 
veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytoms veiklos pajamoms. 

2.7. BPV susiduria su bylinėjimusi, susijusiu su įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą rinkimu, 
taip pat bylinėjimusi, susijusiu su užduotimis, kurias ji vykdo kaip pertvarkymo institucija. BPV 
finansinėse ataskaitose atskleidžiama informacija, apibūdinanti su ex ante įnašais susijusius 
administracinius skundus ir teismines procedūras tarp kai kurių bankų ir nacionalinių 
pertvarkymo institucijų bei BPV, taip pat Bendrajam Teismui ir Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismui prieš BPV pateiktus kitus teisinius ieškinius. Jų galimas poveikis 2021 m. gruodžio 31 d. 
pasibaigusių finansinių metų BPV finansinės būklės ataskaitoms (ypač neapibrėžtiesiems 
įsipareigojimams, atidėjiniams ir įsipareigojimams) yra nagrinėjamas atliekant specialų metinį 
auditą, kaip nustatyta BPeM reglamento 92 straipsnio 4 dalyje. 

2.8. EIGE savo finansinėse ataskaitose atskleidė neapibrėžtąjį įsipareigojimą, kuris atsiras, 
jei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas EIGE atžvilgiu priims nepalankų sprendimą nagrinėjamoje 
byloje dėl laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojų. Numatomas galimas finansinis poveikis – 
22 000 eurų. 

2.9. Atkreipėme dėmesį į trijų agentūrų (EASO, EUSPA ir BPV) atskleistą informaciją apie 
Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą poveikį jų veiklai. Padidėjus valstybių narių, priimančių 
pabėgėlius iš Ukrainos, pagalbos poreikiui, EASO paprašė papildomų žmogiškųjų ir finansinių 
išteklių. EUSPA veiklą paveikė GALILEO palydovams naudojamų rusiškų „Soyuz“ paleidimo 
įrenginių nutrauktas naudojimas. BPV vertinimu, karas padidino riziką finansiniam stabilumui, 
visų pirma kredito riziką, susijusią su bankų pozicijomis sandorio šalių atžvilgiu Rusijoje, 
Baltarusijoje ir Ukrainoje, taip pat su paskolomis vidaus įmonėms, kurios patiria didžiausią karo 
poveikį. 
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Palanki nuomonė dėl visų agentūrų finansinėse ataskaitose 
atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

2.10. Audito Rūmai teikia besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl visų agentūrų 
finansinėse ataskaitose atspindimų 2021 finansinių metų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 
(žr. 2.1 diagramą). 

„Dalyko pabrėžimo“ pastraipa padeda geriau suprasti BPV pajamas 

2.11. Taip pat naudojome „dalyko pabrėžimo“ pastraipą savo ataskaitoje dėl BPV, 
susijusią su 2.7 dalyje aprašytais probleminiais klausimais, konkrečiai tuo, kad dalis BPV 
pajamų, susijusių su ex ante įnašais BPF, teisiniu požiūriu yra ginčytina. Tai svarbu mūsų 
nuomonei dėl BPV pajamų, nes priklausomai nuo bylinėjimosi rezultatų BPV gali tekti 
perskaičiuoti tam tikrų bankų įnašų sumas. 

„Kitų dalykų“ pastraipa skirta BPV pajamoms ypatingos svarbos 
klausimui 

2.12. „Kitų dalykų“ pastraipose pateikiami svarbūs klausimai, išskyrus tuos, kurie 
pateikiami ar atskleidžiami finansinėse ataskaitose, kurie vis dėlto yra reikšmingi siekiant 
suprasti finansines ataskaitas arba jose atspindimas pajamas ar mokėjimus. 

2.13. BPeM reglamente nenustatyta išsami ir nuosekli kontrolės sistema, kuria būtų 
užtikrintas informacijos, kurią bankai teikia BPV ex ante BPF skirtiems įnašams apskaičiuoti, 
patikimumas. Tačiau BPV atlieka informacijos nuoseklumo ir analitines patikras, taip pat tam 
tikras ex post patikras bankų lygmeniu. Be to, BPV negali leisti paskelbti išsamios informacijos 
apie atsižvelgiant į riziką pakoreguotų su kiekvienu banku susijusių įnašų skaičiavimus, kadangi 
jie yra tarpusavyje susiję ir apima konfidencialią informaciją apie kitus bankus. Tai gali turėti 
įtakos šių skaičiavimų skaidrumui. 

2.14. Pažymėjome, kad, apskaičiuodama 2021 ir 2022 m. įnašus, BPV pagerino skaidrumą 
bankų atžvilgiu rengdama konsultacijų etapą. Šių konsultacijų metu BPV pateikė duomenis, 
kurie leido bankams modeliuoti 2021 m. ir 2022 m. ex ante įnašų apskaičiavimą. 
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Palanki nuomonė dėl agentūrų finansinėse ataskaitose 
atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo, išskyrus eu-
LISA 

2.15. Pateikėme besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl 43 agentūrų iš 44 2021 
finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir 
tvarkingumo (žr. 2.1 diagramą). 

2.16. Dėl eu-LISA pateikėme sąlyginę nuomonę. Iš 28 mūsų audituotų mokėjimų šeši 
neatitiko reikalavimų (žr. 2.2 langelį). Trys iš šių mokėjimų buvo susiję su konkrečia sutartimi, 
kuria buvo įgyvendinta preliminarioji sutartis, nenurodant išsamios informacijos apie 
reikalingas paslaugas (kiekius ir pristatymo datas), todėl nebuvo sukurtas aiškus teisinis 
įsipareigojimas. Taip pat nustatėme kitų mokėjimų, neįtrauktų į mūsų pirminę imtį, kurie buvo 
susiję su šia sutartimi ir kuriems įtakos turėjo tas pats reikalavimų nesilaikymas. Kiti trys 
reikalavimų neatitinkantys mokėjimai iš mūsų pirminės imties buvo susiję su trimis skirtingomis 
konkrečiomis sutartimis, kurios iš esmės skyrėsi nuo atitinkamų preliminariųjų sutarčių. Visa 
paveiktų išlaidų suma yra 18,11 milijono eurų. Tai sudaro 6,2 % visų 2021 m. numatytų 
mokėjimų asignavimų. 

2.1 langelis 

Su eu-LISA biudžeto planavimu ir viešaisiais pirkimais susiję 
probleminiai klausimai 

2019 finansiniais metais pranešėme apie riziką, susijusią su išteklių teikimo agentūrai eu-
LISA praktika, prieš priimant teisės aktus, kuriais nustatomi kuriamų IT sistemų, 
reikalavimai. Nustatėme, kad ši rizika pasitvirtino: tai, kad agentūra eu-LISA skubėjo 
įsipareigoti ir panaudoti lėšas iki nustatyto termino, prisidėjo prie atvejų, kai nebuvo 
laikomasi viešųjų pirkimų procedūrų ir sutarčių vykdymo reikalavimų. Šie reikalavimų 
nesilaikymo atvejai, be kita ko, buvo susiję su tuo, kad konkrečioje sutartyje nebuvo 
pateikta informacijos apie įsigytų paslaugų kiekį ir pristatymo datas, taip pat su sutarties 
taikymo srities, trukmės ar vertės pakeitimais, viršijančiais Finansiniame reglamente 
nustatytus lankstumo reikalavimus. Todėl pateikėme sąlyginę nuomonę dėl eu-LISA 
2021 m. 
mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo. Jau praėjusiais metais pateikėme sąlyginę nuomonę 
dėl „eu-LISA“ 2020 m. mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo dėl panašių reikalavimų 
nesilaikymo vykdant sutartis atvejų. 
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1. Veiksmas, kurio turi būti imtasi 

eu-LISA turėtų pagerinti savo viešųjų pirkimų procedūras ir sutarčių valdymą, visų pirma 
kiek tai susiję su paslaugų ir prekių, įsigytų pagal specialiąsias sutartis, apibrėžimu ir 
sutarčių taikymo srities, trukmės ir vertės pakeitimų apribojimu, atsižvelgiant į 
Finansiniame reglamente nustatytus lankstumo reikalavimus. 

eu-LISA taip pat turėtų susisiekti su Komisija ir pasiūlyti savo daugiamečio biudžeto 
planavimo pakeitimus, kad lėšas sistemoms kurti ji gautų tik priėmus teisės aktus 
(įskaitant deleguotuosius arba įgyvendinimo reglamentus), kuriais nustatomi susiję 
reikalavimai, ir kai galima pakankamai išsamiai apibrėžti projekto taikymo sritį. 

„Dalyko pabrėžimo“ pastraipa padeda geriau suprasti Frontex 
mokėjimus  

2.17. Frontex finansinėse ataskaitose atskleidžiama 18,1 milijono eurų mokėjimų, atliktų 
2021 m. siekiant įgyvendinti 2020 m. biudžetinį įsipareigojimą, perkeltą į 2021 m., Frontex 
neprisiėmus teisinio įsipareigojimo iki 2020 m. pabaigos, kaip reikalaujama pagal ES finansinį 
reglamentą, suma. Šį probleminį klausimą jau nurodėme savo 2020 m. specialiojoje metinėje 
ataskaitoje11. 2021 m. bendra mokėjimų suma buvo 18 375 458 eurai. Šią neatitiktį Frontex 
pašalino 2021 m., prisiimdama vėlesnius teisinius įsipareigojimus. 

„Kitų dalykų“ pastraipos skirtos HADEA mokėjimams ypatingos svarbos 
klausimams 

2.18. Atkreipiame dėmesį į tai, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2021/17312 
Sveikatos ir maisto saugos GD generaliniam direktoriui suteikti įgaliojimai eiti HADEA laikinojo 
direktoriaus pareigas, kol HADEA įgis veiklos pajėgumus savo biudžetui vykdyti. 2021 m. 
vasario 19 d. Sveikatos ir maisto saugos GD generalinė direktorė perdavė šiuos įgaliojimus 
kitam Sveikatos ir maisto saugos GD pareigūnui – paskyrė jį HADEA laikinuoju direktoriumi. 
HADEA finansinio reglamento 26 straipsnyje numatyta galimybė perduoti biudžeto valdymo 
įgaliojimus. Tačiau jo negalima aiškinti taip, kad juo leidžiama perduoti visus laikinojo 
direktoriaus įgaliojimus, nes tokiu atveju tai prieštarautų Komisijos įgyvendinimo sprendimui. 

                                                             
11 2020 finansinių metų metinės ataskaitos dėl ES agentūrų 3.30.15 dalis. 

12 Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/173, kuriuo įsteigiama Europos klimato, 
infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga, Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos 
vykdomoji įstaiga, Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga, Europos inovacijų tarybos ir 
MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga, Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga ir 
Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_LT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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Mūsų pastabose aptariamos tobulintinos sritys 33 agentūrose 

2.19. Iš viso pateikėme [77] pastabas dėl 33 agentūrų, kad aptartume sritis, kuriose reikia 
tolesnių patobulinimų. Jos apima dvi pastabas, kuriomis grindžiama sąlyginė nuomonė dėl eu-
LISA, taip pat pastabą, įtrauktą į „kitų dalykų“ pastraipą dėl HADEA. Palyginimo tikslais, dėl 
2020 finansinių metų pateikėme 60 pastabų. Dauguma pastabų susijusios su valdymo ir 
kontrolės sistemų, viešųjų pirkimų procedūrų ir biudžeto valdymo trūkumais. Pagrindinis 
netvarkingų mokėjimų šaltinis tebėra viešųjų pirkimų procedūrų trūkumai. 

2.20. 2.2 ir 2.3 diagramose parodytas įvairių rūšių pastabų, pateiktų 33 agentūroms visoje 
ataskaitoje, skaičius. 

2.2 diagrama. Su kiekviena agentūra susijusių pastabų skaičius 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

Viešųjų pirkimų procedūros
Iš jų susijusios su 
netvarkingais mokėjimais 

Įdarbinimas

Valdymo ir kontrolės sistemos
(išskyrus viešuosius pirkimus, įdarbinimą)

Biudžeto valdymas

Sąlyginė / neigiama nuomonė
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2.3 diagrama. Pastabų skaičius pagal dažnų trūkumų rūšį 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

Viešųjų pirkimų trūkumų skaičius didėja ir tebėra didžiausias netvarkingų 
mokėjimų šaltinis 

2.21. 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. Auditavome viešuosius pirkimus visose 44 agentūrose. 
22 agentūrų (ACER, BEREC biuro, CdT, CEPOL, CPVO, EASO, EBI, EAA, EIGE, EIOPA, EISMEA, EDI, 
EMA, EMSA, ENISA, ESMA, EUIPO, eu-LISA, EU-OSHA, Eurofound, Eurojusto ir Frontex) atveju 
pranešėme apie sutartis, kurioms įtakos turėjo įvairūs viešųjų pirkimų trūkumai 
(žr. 2.3 diagramą), įskaitant 2021 finansiniais metais atliktus mokėjimus, susijusius su 
netvarkingomis viešųjų pirkimų procedūromis, apie kurias pranešta ankstesniais metais. 
2.2 langelyje pateikta tipinių viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo pažeidimų pavyzdžių. 

Viešieji pirkimai

Įdarbinimas

Biudžeto valdymas

Valdymo ir kontrolės sistemos
(išskyrus viešuosius pirkimus, įdarbinimą)

Konkurencijos stoka / klaidinga procedūra

Iš jų trūkumai, dėl kurių atliekami netvarkingi mokėjimai

Pasiūlymų vertinimas

Sutarties vykdymas

Kita

Komisijos kandidatūrų teikimas

Pranešimas apie laisvą darbo vietą

Vertinimo procesas 

Kita

Susiję su mokesčiais / pajamomis

Pavėluoti mokėjimai

Dideli asignavimų perkėlimai

Kita

Išimčių registras

Įgaliojimų suteikimas

Ex post / ex ante kontrolė

Įsipareigojimų valdymas

Interesų konfliktas (2021 m. horizontalioji užduotis)

Kita
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2.2 langelis 

Netvarkingo sutarčių vykdymo pavyzdys 

CEPOL turėjo iki 2022 m. kovo mėn. galiojusią preliminariąją sutartį dėl kelionių agentūros 
paslaugų. Į sutarties taikymo sritį nebuvo įtrauktos tam tikros ES nepriklausančios šalys. Iki 
2020 m. pabaigos su šiomis šalimis susijusios kelionių paslaugos buvo teikiamos pagal 
kitas sutartis. 2021 m. vasarą, nepaisant nenuspėjamos kelionių padėties, tapo tikėtina, 
kad CEPOL ES nepriklausančiose šalyse turės organizuoti kontaktinę veiklą. Įvertinusi 
padėtį ir įvairias esamas galimybes, CEPOL nusprendė pasinaudoti esama preliminariąja 
sutartimi, kad apmokėtų šiose šalyse organizuojamus renginius, nors tokie renginiai į 
sutarties taikymo sritį nepatenka. Tai prieštarauja Finansiniam reglamentui. CEPOL šį 
sprendimą įtraukė į savo išimčių registrą. Susiję mokėjimai, 2021 m. sudarę 76 590 eurų, 
yra netvarkingi. 

2.22. Atkreipiame dėmesį į tai, kad per pastaruosius trejus finansinius metus padidėjo 
mūsų pateiktų pastabų dėl viešųjų pirkimų skaičius (nuo 20 pastabų 2019 m. ir 18 pastabų 
2020 m. iki 34 pastabų 2021 m.), taip pat susijusių agentūrų skaičius (nuo 11 2019 m. ir 14 
2020 m. iki 22 2021 m.). Kaip parodyta 2.4 diagramoje, nuo 2019 finansinių metų kasmet 
teikiame su viešaisiais pirkimais susijusias pastabas dėl dviejų agentūrų (CEPOL ir EMA). 
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2.4 diagrama. Mūsų pastabos dėl viešųjų pirkimų trūkumų ir pažeidimų 
per pastaruosius trejus metus tapo dažnesnės 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

2019 2020 2021

Bendras su viešaisiais 
pirkimais susijusių 

pastabų skaičius

Pastabos dėl mokėjimams
poveikį darančių metų

Pastabos dėl 
mokėjimams poveikio 
nedarančių metų

Pastabos dėl mokėjimams
poveikį padariusių 
ankstesnių metų

CEPOL

EMA

Eurofound

BEREC biuras

EBI

ACER

EASO

CdT

Cedefop

EAA

EIGE

EIOPA

ENISA

ESMA

EUIPO

eu-LISA

Eurojustas

Europolas

BAVT

EASA

EFSA

Eismea

EDI

EMSA

ESGA

ERCEA

EU-OSHA

Frontex

BENDRAS agentūrų, 
kurioms konkrečiais 
metais pateikėme su 
viešaisiais pirkimais 
susijusią pastabą, 
skaičius
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2. Veiksmas, kurio turi būti imtasi 

Viešųjų pirkimų klaidos išlieka dažniausia klaidų, kurios nustatomos mums atliekant su 
agentūromis susijusius auditus, rūšimi. Atitinkamos agentūros turėtų toliau gerinti savo 
viešųjų pirkimų procedūras, užtikrindamos, kad būtų visapusiškai laikomasi taikytinų 
taisyklių, kad būtų pasiektas geriausias galimas racionalus lėšų panaudojimas. 

Visų pirma, vykdydamos preliminariąsias sutartis, agentūros turėtų naudoti tik 
specialiąsias sutartis prekėms ar paslaugoms, kurioms taikoma susijusi preliminarioji 
sutartis, pirkti. Agentūros taip pat turėtų užtikrinti, kad jos laikytųsi Finansiniame 
reglamente nustatytų esamų sutarčių keitimo sąlygų. 

Valdymo ir kontrolės sistemos turi trūkumų 

2.23. Agentūros turi juridinio asmens statusą ir joms taikoma Europos teisė (žr. 1.6 ir 
1.7 dalis). Valdymo ir kontrolės sistemos yra labai svarbios siekiant užtikrinti tinkamą ES 
agentūrų veikimą. Toks yra Finansinio reglamento reikalavimas, kuriuo remiamas patikimo 
finansų valdymo principas. 

2.24. 16 agentūrų (ACER, Cedefop, CEPOL, EASA, EBI, EIOPA, EISMEA, EIT,Europos darbo 
institucijos, ENISA, Europos prokuratūros, ESMA, Europolo, EUSPA, Frontex ir HADEA) atveju 
pranešame apie valdymo ir kontrolės sistemų trūkumus, išskyrus tuos, kurie susiję su viešaisiais 
pirkimais (žr. 2.20 ir 2.21 dalis) ar įdarbinimu (žr. 2.26 dalį). Mūsų pastabos dėl šių 16 agentūrų 
apima galimus interesų konflikto atvejus, ex ante (ex post) kontrolės priemonių nebuvimą, 
netinkamą biudžetinių ir teisinių įsipareigojimų valdymą ir nepranešimą apie problemas išimčių 
registre. 2.3 diagramoje parodyti dažniausiai mūsų nustatyti vidaus kontrolės trūkumų tipai. 
2.3 langelyje pateikta tokių trūkumų, susijusių su interesų konflikto rizika, pavyzdžių. 

2.3 langelis 

Valdymo problemos ir interesų konfliktai gali būti trukdis užtikrinant 
ES agentūrų veiksmingumą 

Trijų Europos priežiūros institucijų – EBI, EIOPA ir ESMA – vaidmuo – užtikrinti ES 
perspektyvą ir vienodas finansinių paslaugų priežiūros sąlygas. Jų steigimo reglamentuose 
yra įvairių nuostatų, kuriomis siekiama užtikrinti, kad jų priežiūros tarybų nariai „veik[tų] 
nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamiesi tik visos Sąjungos interesais“ ir 
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„nepraš[ytų] […] kurios nors […] vyriausybės ar bet kurios kitos viešosios ar privačios 
įstaigos jokių nurodymų ir jais nesivadovau[tų]“13. 

Pagal Europos priežiūros institucijų darbo tvarkos taisykles, Priežiūros tarybos nariai, 
kuriems kyla interesų konfliktas, negali dalyvauti Priežiūros tarybos diskusijose ar balsuoti 
šiuo klausimu. Tačiau nariai gali toliau dalyvauti posėdyje, jei niekas neprieštarauja (EBI ir 
EIOPA) arba jei dauguma narių nebalsuoja dėl jų pašalinimo (ESMA). Dėl to susidaro 
įspūdis, kad kyla rizika Priežiūros tarybos nepriklausomumui. 

Pastaraisiais metais keliose specialiosiose ataskaitose nurodėme valdymo klausimus, 
darančius poveikį Europos priežiūros institucijoms, ir pranešėme apie neigiamą šių 
klausimų poveikį jų tikslams. 

Savo Specialiojoje ataskaitoje dėl bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis14 
nustatėme, kad nacionalinės institucijos aktyviai dalyvauja EBI valdymo struktūroje, nes 
EBI Priežiūros tarybą sudaro nacionaliniai atstovai, kurių paskyrimui nereikia jokio ES 
institucijų patvirtinimo. Todėl gali kilti įtampa, nes tarybos nariai gali veikti skatindami 
labiau nacionalinius, o ne platesnius Europos interesus. 

Savo specialiojoje ataskaitoje dėl draudimo priežiūros15 pastebėjome, kad EIOPA darbo 
efektyvumas ir veiksmingumas dažnai priklausė nuo nacionalinių institucijų indėlio 
kokybės ir nuo jų noro bendradarbiauti. Pagal dabartinę EIOPA valdymo struktūrą 
nacionalinėms institucijoms suteikiami įgaliojimai daryti įtaką jų pačių darbo peržiūros 
mastui ir tokių peržiūrų išvadoms. Priežiūros taryba patvirtina visus pagrindinius 
dokumentus, pavyzdžiui, EIOPA priežiūros strategiją. Tai gali pakenkti EIOPA 
nepriklausomumui ir neleisti jai pasiekti savo tikslų. 

Savo specialiojoje ataskaitoje dėl kovos su pinigų plovimu16 nustatėme, kad EBI 
darbuotojai atliko išsamius galimų ES teisės pažeidimų tyrimus, tačiau radome rašytinių 
įrodymų, kad tuo laikotarpiu, kai komisija svarstė galimą rekomendaciją, buvo bandoma 
vykdyti lobistinę veiklą siekiant paveikti komisijos narius. Galiausiai Priežiūros taryba 
rekomendacijos projektą atmetė. 

Savo specialiojoje ataskaitoje dėl investicinių fondų17 nustatėme, kad ESMA susiduria su 
sunkumais veiksmingai naudodamasi savo priemonėmis. Šie sunkumai apima problemas, 

                                                             
13 Reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, Nr. 1094/2010 ir Nr. 1095/2010 42 straipsniai. 

14 Audito Rūmų specialioji ataskaita 10/2019 „ES masto bankų testavimas nepalankiausiomis 
sąlygomis. Teikiama kaip niekad daug informacijos apie bankus, bet reikia gerinti 
koordinavimą ir daugiau dėmesio skirti rizikoms“. 

15 Audito Rūmų specialioji ataskaita 29/2018: „EIOPA svariai prisidėjo prie draudimo 
sektoriaus priežiūros ir stabilumo, bet išlieka reikšmingų iššūkių“. 

16 Audito Rūmų specialioji ataskaita 13/2021 „ES kovos su pinigų plovimu bankų sektoriuje 
pastangos yra susiskaidžiusios, o įgyvendinimas – nepakankamas“. 

17 Audito Rūmų specialioji ataskaita 04/2022: „Investiciniai fondai: ES veiksmais dar nesukurta 
investuotojams naudinga tikra bendroji rinka“. 
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kylančias dėl pačios ESMA valdymo struktūros, jos priklausomybės nuo nacionalinių 
institucijų geros valios ir jos pačios Priežiūros tarybos noro imtis veiksmų. Nustatėme, kad 
abu subjektai pirmenybę teikė neinvazinėms konvergencijos priemonėms, kurių 
veiksmingumas dar neįrodytas ir kuriomis dažnai nebuvo užtikrinama veiksminga ir 
nuosekli priežiūra. Dėl to ESMA veiksmingumas buvo ribotas. 

Visais atvejais rekomendavome, kad Komisija apsvarstytų galimybę siūlyti Europos 
priežiūros institucijų valdymo struktūros pakeitimus, kurie leistų joms veiksmingiau 
naudotis savo įgaliojimais. Tačiau 2019 m. teisės aktų leidėjas nepritarė Komisijos 
pasiūlytai18 peržiūrėtai valdymo struktūrai. 

2.25. 2.30–2.42 dalyse pateikiama daugiau informacijos apie tai, kaip agentūros sprendžia 
galimus interesų konfliktus, kai jų vyresnieji darbuotojai ar valdybos nariai imasi apmokamos 
išorės veiklos ES tarnybos metu arba kai jie palieka agentūrą ir pradeda naują darbą kitur. 

Įdarbinimo trūkumai yra dažnai susiję su vertinimo procesu 

2.26. Devynių agentūrų (BEREC biuro, Cedefop, EBI, EIGE, EMA, Europos prokuratūros, 
EUSPA, Frontex ir BPV) atveju pranešame trūkumus, susijusius su įvairiais įdarbinimo 
procedūrų aspektais, įskaitant vertinimo procesus ir pranešimus apie laisvas darbo vietas. 
2.3 diagramoje parodyti dažniausiai pasitaikę su įdarbinimo procedūromis susijusių trūkumų 
tipai. 

Biudžeto valdymo trūkumai paprastai lemia didelius perkėlimus į kitą 
laikotarpį ar pavėluotus mokėjimus 

2.27. 10 agentūrų (ACER, Cedefop, EACEA, Europos prokuratūros, ERCEA, EUIPO, eu-LISA, 
FRA, Frontex, HADEA) atveju pranešame apie trūkumus, susijusius su įvairiais biudžeto valdymo 
aspektais, pavyzdžiui, perteklinius asignavimų perkėlimus į kitą laikotarpį ir aukštus pavėluotų 
mokėjimų lygius. 2.3 diagramoje parodyti dažniausiai pasitaikę biudžeto valdymo trūkumų 
tipai. 

2.28. Pagal ES finansinį reglamentą, konkrečiais finansiniais metais skirti biudžeto 
asignavimai esant tam tikroms sąlygoms gali būti perkelti į kitus finansinius metus19. 
2.5 diagramoje parodytas kiekvienos agentūros perkėlimų į kitą laikotarpį lygis pagal biudžeto 
antraštines dalis. Nors ES finansiniame reglamente nėra nustatytos viršutinės tokių perkėlimų į 
kitą laikotarpį ribos ir keletą jų galima paaiškinti daugiamečiu operacijų pobūdžiu, pernelyg 

                                                             
18 Komisijos pasiūlymai dėl dalinių reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, Nr. 1094/2010 ir 

Nr. 1095/2010 pakeitimų, COM(2017) 536 final. 

19 ES finansinio reglamento 12 ir 13 straipsniai. 
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aukšti perkėlimų lygiai gali rodyti vėlavimus įgyvendinant darbo programas arba pirkimų 
planus. Kitu atveju jie galėtų nurodyti struktūrinę problemą, prastą biudžeto planavimą arba 
galbūt biudžeto metinio periodiškumo principo pažeidimą. Pranešame apie tokius trūkumus, 
susijusius su keturiomis agentūromis (ACER, EACEA, eu-LISA ir FRA). 

2.5 diagrama. Perkėlimų į kitą laikotarpį lygis, darantis poveikį kiekvienai 
biudžeto antraštinei daliai 

 
Šaltinis: 2021 m. galutinės agentūrų metinės finansinės ataskaitos, subendrinta Audito Rūmų. 

3. Veiksmas, kurio turi būti imtasi 

Siekdamos išspręsti pernelyg aukštų perkėlimų į kitą laikotarpį lygių problemą, susijusios 
agentūros turėtų toliau gerinti savo biudžeto planavimą ir įgyvendinimo ciklus. 
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Agentūros vykdo tolesnius veiksmus dėl ankstesnių metų audito pastabų 

2.29. Teikiame informaciją apie tolesnių veiksmų, kurių ėmėsi agentūros, reaguodamos į 
ankstesnių metų pastabas, būklę. 2.6 diagramoje parodyta, kad iš 139 pastabų, į kurias nebuvo 
atsižvelgta 2020 m. pabaigoje, taisomieji veiksmai 2021 m. 67 atvejais buvo užbaigti ir 39 
atvejais tebevykdomi. 22 agentūrų (ACER, BEREC biuro, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EFSA, 
EISMEA, EIT, EMA, ENNSC, ESGA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, EEurofound, Eurojusto, Europolo, 
FRA, Frontex ir BPV) atveju iš viso pranešame apie 48 ankstesnių metų pastabas, kurios dar 
neįgyvendintos, 9 iš jų dar neįvykdytos. 

2.6 diagrama. Agentūrų pastangos atsižvelgti į ankstesnių metų pastabas 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

2.30. 2.4 langelyje paaiškinamos skirtingos šioje ataskaitoje naudotų tolesnių veiksmų 
būklės ir pateikiama tipinių situacijų, kurioms jie taikomi, pavyzdžių. 

2.4 langelis 

Šioje ataskaitoje naudotų tolesnių veiksmų būklės paaiškinimai 

Užbaigtas: Agentūra patobulino savo veiksmus, kad atsižvelgtų į pastabą. Tai paremta 
įrodymais ir patikrinta Audito Rūmų. 

Vykdomas: Yra tam tikrų įrodymų, kad imtasi taisomųjų veiksmų, tačiau procesas dar nėra 
visiškai įgyvendintas arba užbaigtas. 

Neįvykdytas: Agentūra nereaguoja į pastabą arba su ja nesutinka. 

Netaikoma: Pastaba nebetaikoma arba sutarties, dėl kurios buvo pateikta atitinkama 
pastaba, galiojimas pasibaigęs. Taikoma ir tada, kai pasikeitus aplinkybėms problemos 
sprendimo išlaidos yra didesnės už naudą. 

Iš viso: 139

Neįvykdyta Vykdoma Užbaigta N. d.
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Agentūrų trūkumai ir geroji patirtis 
sprendžiant galimus „sukamųjų durų“ 
reiškinio atvejus. 
2.31. Mes savo nuolatinį audito darbą, susijusį su agentūrų finansinių ataskaitų 
patikimumu ir jų pajamų bei mokėjimų teisėtumu ir tvarkingumu, papildėme analize, kaip 
agentūros sprendė galimus „sukamųjų durų“ reiškinio atvejus. 2.5 langelyje paaiškinama, kokie 
yra „sukamųjų durų“ reiškinio atvejai ir kaip jie susiję su interesų konflikto rizika ir viešajam 
interesui kenkiančiu manipuliavimu politiniais sprendimais. 

2.5 langelis 

Kas yra „sukamosios durys“ ir kodėl tai svarbu? 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) „sukamųjų durų“ sąvoką 
apibrėžia taip: Interesų konfliktų gali atsirasti ir dėl jų gali kilti viešajam interesui 
kenkiančio manipuliavimo politiniais sprendimais rizika pereinant iš vienos pozicijos į kitą 
viešajame ir privačiajame sektoriuose. Kai pareigos apima sritis, kurios yra uždaros arba 
kurias tiesiogiai kontroliavo buvęs valstybės pareigūnas, šis vadinamasis „sukamųjų durų“ 
reiškinys gali būti laikomas suteikiančiu nesąžiningą pranašumą informacijos, santykių ar 
bet kokio kito pobūdžio privalumo, gauto vykdant ankstesnes viešąsias pareigas, atžvilgiu. 
Kai kuriais atvejais valstybės pareigūnai gali būti linkę priimti sprendimus arba gali būti 
suprasta, kad jie priėmė sprendimus vadovaudamiesi ne viešuoju interesu, o buvusio ar 
būsimo darbdavio interesais.20 

ES kontekste Europos ombudsmenė aiškina, kad21 kai valstybės pareigūnas pereina į 
privatųjį sektorių, dažnai apibūdinama, kad jis yra patyręs „sukamųjų durų“ reiškinį. Tai 
gali kelti riziką ES institucijų principingumui, nes vertingos vidaus žinios gali persikelti į 
privatųjį sektorių. Arba tai gali kelti riziką dėl to, kad buvę pareigūnai gali vykdyti lobistinę 
veiklą savo buvusių kolegų atžvilgiu, arba dėl to, kad esamiems pareigūnams gali turėti 
įtakos galimas būsimas darbas. 

Dėl ėmimosi apmokamos išorės veiklos dirbant ES institucijoje ar įstaigoje, pavyzdžiui, 
agentūroje, gali kilti panaši rizika, kaip ir pradėjus dirbti naują darbą baigus tarnybą ES. 

2.32. Nusprendėme išnagrinėti šią temą, nes ji svarbi ne tik tinkamam ES agentūrų 
veikimui, bet ir jų reputacijai ir visos ES reputacijai apskritai. Agentūroms itin būdinga 

                                                             
20 OECD Public Integrity Handbook; 13.3.2 skyrius. 

21 Europos ombudsmenės darbas dėl „sukamųjų durų“ reiškinio. 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac8ed8e8-en/index.html?itemId=/content/publication/ac8ed8e8-en
https://www.ombudsman.europa.eu/webpub/2022/revolving-doors/en/
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„sukamųjų durų“ reiškinio atvejų rizika, nes jos yra priklausomos nuo laikinųjų darbuotojų, o 
tai lemia didelę darbuotojų kaitą. Tai taip pat lemia jų valdymo modelis, kuris apima 
valdybas22, kurių nariai paprastai tarnauja gana trumpą laiką. Kai kurioms agentūroms ši rizika 
dar labiau padidėja dėl didelių reguliavimo įgaliojimų (pavyzdžiui, EBI, EIOPA ir ESMA) arba 
ryšių su pramone (pavyzdžiui, EASA, ECHA arba EFSA). 

Tikrinome 2019–2021 m. atvejus, kai esami arba buvę vyresnieji agentūrų darbuotojai 
(vykdomieji direktoriai, direktoriai ir AD14–16 lygių pareigūnai) pradėjo dirbti po to, kai baigė 
dirbti agentūroje, arba ėmėsi apmokamos išorės veiklos dirbdami agentūroje. Taip pat 
nagrinėjome panašius atvejus, turinčius įtakos agentūrų valdybų nariams ir buvusiems nariams. 
Šiuos atvejus kai kurios agentūros įvertino tik remdamosi savo vidaus taisyklėmis. Į mūsų 
apimtį buvo įtraukta 40 agentūrų. Nebuvo vertinama tik Chafea, kuri buvo uždaryta 2021 m., ir 
trys agentūros, kurios pradėjo veikti tik 2021 m. arba tais metais tapo savarankiškomis (EDI, 
Europos prokuratūra ir HADEA). 2.6 langelyje paaiškinami atitinkami teisiniai standartai. 

2.33. 2.7 diagramoje parodyta mūsų darbo apimtis. 

2.6 langelis 

„Sukamųjų durų“ reiškinio rizikos valdymui taikoma ES teisinė 
sistema 

Taisyklės, taikomos sprendžiant galimus „sukamųjų durų“ reiškinio atvejus ir susijusią 
interesų konflikto riziką, visų pirma nustatytos ES Tarnybos nuostatuose23. Šios taisyklės 
taikomos buvusiems ir dabartiniams ES institucijų ir įstaigų, įskaitant ES agentūras, 
darbuotojams. Šios taisyklės apima toliau nurodytus aspektus. 

o Darbuotojai turi informuoti savo agentūrą, jei jie ketina pradėti dirbti per dvejus 
metus nuo savo pasitraukimo iš ES viešosios tarnybos. 

o Prieš suteikdama leidimą buvusiems darbuotojams vykdyti išorės veiklą ar dirbti 
naują darbą arba atsisakydama tokį leidimą išduoti, agentūra privalo konsultuotis su 
savo jungtiniu komitetu. 

o Jei agentūra mano, kad esama interesų konflikto rizikos, ji gali uždrausti darbuotojui 
priimti darbo pasiūlymą arba duoti sutikimą tik esant tam tikroms sąlygoms. 

                                                             
22 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. 

23 Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos pareigūnų tarnybos 
nuostatų ir kitų darbuotojų įdarbinimo sąlygų 12, 12b, 16 ir 17 straipsniai. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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o Agentūra taip pat turi uždrausti savo buvusiems vyresniesiems pareigūnams 12 
mėnesių nuo tarnybos pabaigos vykdyti lobistinę ar interesų gynimo veiklą 
institucijos darbuotojų atžvilgiu. 

o Agentūra privalo skelbti metinį atvejų, įvertintų atsižvelgiant į lobizmo ir interesų 
gynimo riziką, sąrašą. 

Tačiau šios taisyklės netaikomos agentūrų valdybų nariams, nes jie nelaikomi agentūrų 
personalo dalimi. Vis dėlto devynios agentūros turi su šia sritimi susijusias vidaus taisykles. 

 

2.7 diagrama. Mūsų darbas, susijęs su „sukamųjų durų“ reiškiniu, apėmė 
agentūrų vyresniuosius darbuotojus ir valdybų narius 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

Dabartinėje teisinėje sistemoje trūksta aiškių reikalavimų dėl 
atitikties ir stebėsenos 

2.34. Kaip minėta 2.6 langelyje, Tarnybos nuostatai (įskaitant jų taisykles, susijusias su 
„sukamųjų durų“ reiškiniu ir apskritai interesų konfliktais) iš esmės netaikomi agentūrų valdybų 
nariams, kurie nepriklauso agentūrų personalui. Jie taip pat nesusiję su agentūrų mokslinių 
komitetų, ekspertų grupių ir kitų panašių organų nariais. Dėl to atsiranda teisinis vakuumas, 
nes nėra bendro teisinio pagrindo, kuriuo būtų apibrėžti būtiniausi reikalavimai šių kategorijų 
asmenims, dirbantiems ES agentūrose, atsižvelgiant į interesų konflikto riziką ir „sukamųjų 
durų“ reiškinio atvejus. Užduotis nustatyti taikytinas taisykles paliekama kiekvienai atskirai 
agentūrai. 

aptarti 
šiame skyriuje

DARBUOTOJAI NE DARBUOTOJAI

Vyresnieji darbuotojai
(vykdomieji direktoriai, direktoriai ir AD14, 
AD15 bei AD16 lygių darbuotojai)

Valdybos nariai

Žemesnio lygio pareigūnai Mokslinių komitetų, ekspertų grupių ir 
kt. nariai

Bendrosios „sukamųjų durų“ reiškinio 
taisyklės Tarnybos nuostatuose
(įskaitant specialias nuostatas dėl 
vyresniųjų pareigūnų)

Devynios agentūros (EIT, EIOPA, EFSA, 
EMA, ESMA, EUIPO, EUROPOL, FRA ir BPV)
turi savo valdybos nariams taikytinas 
vidaus taisykles.

TAIKYTINOS 
TAISYKLĖS
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4. Veiksmas, kurio turi būti imtasi 

ES agentūrų tinklo atstovai turėtų kreiptis į Komisiją ir teisės aktų leidėjus, kad pasiūlytų 
reguliavimo sistemos pakeitimų, kuriais būtų apibrėžtos būtiniausios taisyklės, taikytinos 
ES agentūrų valdybų nariams interesų konfliktų ir „sukamųjų durų“ reiškinio atvejais. 
Prireikus, panašios taisyklės taip pat turėtų būti taikomos mokslinių komitetų, ekspertų 
grupių ir panašių organų, kuriems netaikomi Tarnybos nuostatai, nariams. 

2.35. ES teisinėje sistemoje dėl „sukamųjų durų“ reiškinio atvejų rizikos valdymo nustatyti 
labai riboti ES institucijų ir įstaigų (įskaitant ES agentūras) įpareigojimai stebėti, kaip esami ir 
buvę darbuotojai laikosi „sukamųjų durų“ reiškinio reikalavimų. Joje neapibrėžta, kaip tokia 
stebėsena galėtų būti vykdoma ar kokios priemonės galėtų būti naudojamos tuo tikslu. Todėl 
dauguma agentūrų nevykdo jokios tokios stebėsenos veiklos (žr. 2.41 dalį), o nedeklaruoti 
„sukamųjų durų“ reiškinio atvejai ir išeinantiems darbuotojams nustatytų apribojimų, susijusių 
su jų naujomis darbo vietomis, pažeidimai greičiausiai liks nenustatyti. 

2.36. Taisyklėse, susijusiose su „sukamųjų durų“ reiškinio atvejų ir atitinkamos interesų 
konflikto rizikos stebėjimu ir valdymu, nepakankamai aiškiai apibūdinta atitinkamų ES 
institucijų ir įstaigų pareiga kasmet skelbti atvejų, įvertintų atsižvelgiant į lobistinės veiklos ir 
interesų gynimo riziką, sąrašą. Europos ombudsmenė jau pateikė ataskaitą šiuo klausimu 
2017 m. (žr. 2.7 langelį). Nuo to laiko atitinkamos Tarnybos nuostatų taisyklės nepasikeitė. 

2.7 langelis 

Europos ombudsmenė paragino užtikrinti didesnį skaidrumą 
vertinant atvejus, susijusius su lobizmo ir interesų gynimo rizika 

2017 m. ataskaitoje24 Europos ombudsmenė nurodė, kad informacija turėtų būti 
skelbiama apie visus įvertintus atvejus, neatsižvelgiant į tai, ar institucija manė, kad 
profesinė veikla, apie kurią pranešta, galėtų arba būtų susijusi su lobizmu ir interesų 
gynimu. Tai būtina siekiant užtikrinti veiksmingą ir prasmingą 16 straipsnio 3 ir 4 dalių 
taikymą. Europos ombudsmenė pareiškė, kad skelbtina informacija turėtų apimti: 

— atitinkamo vyresniojo darbuotojo vardą ir pavardę; 

— vyresniojo pareigūno išėjimo iš darbo datą; 

                                                             
24 Europos ombudsmenės ataskaita dėl informacijos apie buvusius vyresniuosius darbuotojus 

skelbimo siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi vienų metų lobistinės veiklos ir propagavimo 
draudimo. 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/110521
https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/110521
https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/110521
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— vyresniojo pareigūno užimtų pareigų tipą ir per pastaruosius trejus metus ES 
viešojoje tarnyboje vykdytų pareigų aprašymą; 

— būsimo darbdavio įstaigos pavadinimą ir pareigų, kurios turi būti vykdomos atliekant 
naują darbą, aprašymą; kitu atveju – numatomos savarankiškos veiklos aprašymą; 

— jei būsimas darbdavys arba savarankiška įmonė yra užsiregistravęs (-usi) ES 
skaidrumo registre, nuorodą į atitinkamą registro įrašą; 

— išsamų institucijos atliktą atvejo vertinimą, įskaitant jos išvadą, ar suteikti leidimą 
taikant rizikos mažinimo priemones ar jų netaikant, ir pareiškimą dėl to, ar 
numatoma veikla gali apimti lobizmą ir interesų gynimą, taigi tai pateisina lobizmo ir 
interesų gynimo draudimą. 

Agentūros iš esmės laikosi savo teisinių įsipareigojimų  

2.37. Kai esamas arba buvęs darbuotojas praneša agentūrai apie savo planus pradėti dirbti 
naują darbą, agentūra turi priimti sprendimą per 30 darbo dienų. Išorės veiklai toks terminas 
nenustatytas. Prieš priimdama sprendimą, agentūra turi konsultuotis su Jungtiniu komitetu. 
Standartinis atvejo vertinimo procesas pavaizduotas 2.8 diagramoje. 
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2.8 diagrama. Standartinis agentūrų procesas vertinant galimus 
„sukamųjų durų“ reiškinio atvejus. 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

Prašymas suteikti 
leidimą vykdyti veiklą 
pasibaigus tarnybos 
laikotarpiui ir (arba) 
papildomą darbą
(likus ne mažiau kaip 30 darbo 
dienų iki numatytos pradžios 
datos) 

Prašymas siunčiamas 
žmogiškųjų išteklių skyriui 
arba vadovybei (vykdomųjų 
įstaigų atveju – Žmogiškųjų 
išteklių ir saugumo GD)

Vadovybės /
žmogiškųjų išteklių 
skyriaus sprendimas 
dėl paraiškos 
vertinimo

Etikos komiteto
buvimas (siųsti nuomonę)

Etikos komiteto
nebuvimas (siųsti nuomonę)
(siųsti nuomonę Jungtiniam 
komitetui, Tarnybos nuostatų 
16 straipsnis)

Etikos komiteto
nuomonė

Jungtinio komiteto
nuomonė

Paskyrimų tarnybos 
atliktas prašymo 
vertinimas

Sprendimas dėl 
prašymo
(per 30 dienų nuo 
paraiškos pateikimo)

Pranešimas apie 
sprendimą 
susijusioms šalims

Su sprendimu susiję 
tolesni veiksmai

Įvertintų bylų 
skelbimas
Tarnybos nuostatų 
16 straipsnio 4 dalis

Papildomi dokumentai

• Deklaracija dėl interesų 
konflikto nebuvimo ir 
konfidencialumo deklaracija

• Paaiškinimas dėl vykdytinos 
veiklos pobūdžio ir rūšies

Sprendimų rūšis

• Teigiamas prašymo dėl 
interesų konflikto nebuvimo 
vertinimas / prašymo 
patvirtinimas

• Interesų konfliktą galima 
sušvelninti apribojimais, 
todėl suteikiamas teigiamas 
vertinimas / patvirtinimas.

• Neigiamas prašymo 
vertinimas / atmetimas

• Sprendimas nepriimtas per 
30 dienų nustatytą terminą

Decentralizuotų agentūrų atveju
• Valdybos sprendimai

Vykdomųjų įstaigų atveju
• Žmogiškųjų išteklių ir saugumo GD

Kriterijai
• Tarnybos nuostatų 16 straipsnis ir 

galiojančios specialiosios 
nuostatos

Susijusios šalys

• Susiję buvę arba esami 
darbuotojai

• Valdyba arba administracinė 
valdyba

• Žmogiškųjų išteklių skyrius
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2.38. Per pastaruosius trejus metus (2019–2021 m.) tik 20 iš 40 mūsų tikrintų agentūrų 
buvo apsvarsčiusios bet kokius galimus „sukamųjų durų“ reiškinio atvejus, susijusius su jų 
vyresniaisiais darbuotojais. Tik penkios jų buvo įvertinusios visus atvejus, susijusius su jų 
valdybų nariais, kurie pradėjo dirbti naują darbą ar ėmėsi išorės veiklos. Kaip parodyta 
2.9 diagramoje, bendras įvertintų atvejų skaičius buvo 71, iš jų 43 buvo susiję su vyresniaisiais 
darbuotojais, o 28 – su valdybos nariais. Šie skaičiai grindžiami informacija, kurią gavome iš 
agentūrų, kurios savo ruožtu iš esmės kliovėsi atitinkamų darbuotojų ir valdybos narių 
pateiktomis savideklaracijomis. Tyrimo, kad nustatytume bet kokius nedeklaruotus atvejus, 
neatlikome. 

2.9 diagrama. Dauguma agentūrų vertino labai nedaug atvejų arba jų 
visai nevertino 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis iš agentūrų gauta informacija. 

2.39. Patikrinome 17 šių atvejų imtį ir padarėme išvadą, kad agentūros iš esmės laikėsi 
taikytinų teisinių reikalavimų. Išimtys aprašytos 3.2.10, 3.4.9, 3.7.11, 3.10.12, 3.13.11 ir 3.33.9 
dalyse. Mūsų nustatyti pažeidimai buvo susiję su pareiga paskelbti įvertintų atvejų sąrašą, 
konsultuotis su Jungtiniu komitetu arba per 30 darbo dienų priimti oficialų sprendimą. 

Vyresnieji darbuotojai Valdybos nariai

Bylos, susijusios su įdarbinimu pasibaigus ES tarnybai

Su papildomu darbu susijusios bylos

20 15 10 5
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2.10 diagrama. Šešiose agentūrose nustatėme procedūrinių pažeidimų 

 
Šaltinis: Audito Rūmai. 

 

5. Veiksmas, kurio turi būti imtasi 

Agentūros turėtų stiprinti savo vidaus procedūras ir kontrolės priemones, susijusias su 
galimais „sukamųjų durų“ reiškinio atvejais, kad būtų užtikrintas visiškas taikytinų taisyklių 
laikymasis. Visų pirma jos turėtų: 

— per taikomą laikotarpį priimti oficialius sprendimus; 

— prieš priimdamos sprendimą konsultuotis su Jungtiniu komitetu dėl visų atvejų; 

— paskelbti visų įvertintų atvejų, susijusių su lobizmo ir interesų gynimo rizika, sąrašą. 

Tik kelios agentūros, spręsdamos galimus „sukamųjų durų“ 
reiškinio atvejus, viršija minimalius teisinius reikalavimus  

2.40. Devynios agentūros buvo nustačiusios savo vidaus taisykles, kad pašalintų 
2.6 langelyje nurodytą agentūrų valdybų narių veiklą reglamentuojančių ES teisės aktų 
nuostatų trūkumą. Žr. 2.8 langelį. 

Įvertintų, bet 
nepaskelbtų bylų 

sąrašas

Jungtinis komitetas
(nesikonsultuota)

Sprendimas 
(paskelbtas per vėlai
arba nepaskelbtas)

Sprendime 
nepaaiškintos nustatytų 

apribojimų priežastys

ACER

EASA

EIOPA

ENISA

Europolas

EUSPA
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2.8 langelis 

Devynios agentūros (EBI, EIOPA, EIT, EMA, ESMA, EUIPO, Europolas, 
FRA ir BPV) yra priėmusios konkrečias nuostatas dėl „sukamųjų 
durų“ reiškinio rizikos, susijusios su jų valdybų nariais 

Pagal EMA vidaus taisykles reikalaujama, kad valdybos nariai (ir jų pakaitiniai nariai) 
nedelsdami praneštų EMA apie savo ketinimą užsiimti profesine veikla su farmacijos 
bendrovėmis. Gavusi tokį pranešimą, EMA turi apriboti suinteresuotojo asmens galimybę 
toliau dalyvauti valdybos veikloje. Panašios taisyklės taip pat taikomos EMA mokslinių 
komitetų ir ekspertų grupių nariams. 

EIT yra parengęs gero elgesio kodeksą, kuriame nagrinėjami valdybos narių interesų 
konfliktai. Pagal jį valdybos nariams dvejus metus po to, kai baigia eiti pareigas, 
užkertamas kelias eiti bet kokias apmokamas ar neapmokamas pareigas bet kokioje 
įmonėje, mokslinių tyrimų centruose ar universitetuose, kurie dalyvauja EIT žinių ir 
inovacijų bendrijose arba gauna EIT dotacijas. 

2.41. Likusi 31 agentūra atsižvelgia tik į galimus „sukamųjų durų“ reiškinio atvejus, 
susijusius su jų dabartiniais ir buvusiais darbuotojais. Todėl tik nedidelė agentūrų valdybos 
narių galimų „sukamųjų durų“ reiškinio atvejų dalis yra vertinama (žr. 2.11 diagramą). Dėl to 
gali kilti numanomų arba faktinių interesų konfliktų, galbūt lemiančių tai, kad: 

o sprendimai bus priimami atsižvelgiant ne į viešąjį interesą, o į atitinkamo valdybos nario 
būsimo darbdavio interesus; 

o bus įgytas nesąžiningas pranašumas tam tikriems privačiojo sektoriaus subjektams, 
susijęs su viešai neatskleista informacija arba santykiais ir (arba) lobizmu. 

2.11 diagrama. Vertinami tik keli galimi „sukamųjų durų“ reiškinio 
atvejai, susiję su agentūrų valdybų nariais 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis iš agentūrų gauta informacija. 

Valdybos nariai

Vyresnieji darbuotojai

Vidutinis pareigybių 
skaičius

Išėjusių darbuotojų 
skaičius

Įvertintų bylų 
skaičius

1 435 659 25

121 45 38
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6. Veiksmas, kurio turi būti imtasi 

Agentūros turėtų nustatyti savo valdybų nariams taikomas vidaus taisykles dėl interesų 
konfliktų apskritai ir „sukamųjų durų“ reiškinio atvejų konkrečiai. 

2.42. Apskritai nustatėme, kad agentūros, nustatydamos galimus „sukamųjų durų“ 
reiškinio atvejus ir susijusią interesų konfliktų riziką, beveik išimtinai remiasi atitinkamų 
darbuotojų savideklaracijomis. Dauguma agentūrų nesiima jokių veiksmų, kad nustatytų, ar 
dabartiniai darbuotojai galbūt vykdo nedeklaruojamą išorės veiklą arba ar jų buvę darbuotojai 
pradėjo dirbti naują darbą apie tai nepranešę agentūrai. Jos taip pat netikrina, ar buvę 
darbuotojai laikosi jiems nustatytų apribojimų, susijusių su jų nauju darbu. Tačiau nustatėme 
keturis gerosios patirties pavyzdžius, kai agentūros įdiegė šios veiklos stebėsenos procedūras 
(žr. 2.9 langelį). 

2.9 langelis 

Tik keturios agentūros (BEREC biuras, BPV, EBI ir ESMA) yra 
nustačiusios procedūras, skirtas stebėti, kaip laikomasi taisyklių, 
susijusių su „sukamųjų durų“ reiškiniu 

BEREC biuras yra nustatęs procedūras, skirtas atrankinėms patikroms, kaip buvę 
darbuotojai vykdo savo pareigas pagal Tarnybos nuostatų 16 straipsnį, atlikti. Atliekant 
šias patikras daugiausia dėmesio skiriama vyresniesiems darbuotojams ir darbuotojams, 
kuriems arba buvo uždrausta užsiimti tam tikra profesine veikla, arba kuriems buvo leista 
priimti naujo darbo pasiūlymą su tam tikrais apribojimais. 

BPV turi įdiegusi procedūras, skirtas buvusių darbuotojų, kurie išėjo iš BPV per 
pastaruosius dvejus metus, atitikties patikroms atlikti, įskaitant naudojimąsi viešai 
prieinamomis duomenų bazėmis. 

 

7. Veiksmas, kurio turi būti imtasi 

Agentūros turėtų aktyviai stebėti savo vyresniųjų darbuotojų (įskaitant tuos, kurie išėjo iš 
darbo agentūroje per pastaruosius dvejus metus) profesinę veiklą, kad galėtų nustatyti 
nedeklaruotus „sukamųjų durų“ reiškinio atvejus ir užtikrinti, kad būtų laikomasi anksčiau 
nustatytų apribojimų. 
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Kiti Audito Rūmų paskelbti su 
agentūromis susiję leidiniai 
2.43. Be audito ataskaitų, konkrečiai skirtų agentūroms, 2021 m. ir 2022 m. pirmąjį 
pusmetį Audito Rūmai taip pat paskelbė keletą specialiųjų audito ataskaitų dėl ES politikos 
įgyvendinimo, kuriose buvo aptarta keletas agentūrų. 2.1 lentelėje pateikiamas penkių 
pasirinktų ataskaitų turinys, o visas sąrašas pateiktas 2.12 diagramoje. 

2.1 lentelė. Pagrindiniai klausimai, aptarti mūsų pasirinktose naujausiose 
specialiosiose ataskaitose, susijusiose su ES agentūromis 

Specialioji 
ataskaita ir 

susijusi agentūra 
Pagrindiniai aptarti klausimai 

Specialioji 
ataskaita 06/2022 

„ES intelektinės 
nuosavybės teisės. 
Apsauga nėra 
visiškai patikima“ 

EUIPO 

Šio audito metu vertinome, ar intelektinės nuosavybės teisės, 
susijusios su ES prekių ženklais, ES dizainu ir geografinėmis 
nuorodomis, yra gerai apsaugotos bendrojoje rinkoje. 

Nustatėme, kad, nepaisant tam tikrų teisės aktų trūkumų, apsauga iš 
esmės buvo patikima. Nesant aiškaus ES mokesčių nustatymo 
metodo susidaro toks mokesčių lygis, kad susikaupia perteklius. Taip 
pat nustatėme teisės aktų, susijusių su EUIPO valdymo ir 
atskaitomybės sistema, trūkumų. 

Rekomendavome, kad Komisija, vertindama EUIPO poveikį, 
veiksmingumą bei efektyvumą ir darbo praktiką, baigtų rengti ir 
atnaujintų reglamentavimo sistemas, įvertintų mokesčių nustatymo 
valdymo tvarką ir metodą. Taip pat rekomendavome, kad EUIPO 
patobulintų savo finansavimo, kontrolės ir vertinimo sistemas, 
nustatydama patikimą vienkartinių išmokų apskaičiavimo metodą, 
tinkamai pagrįsdama ES viešųjų ES prekių ženklų ir dizainų duomenų 
bazių einamąsias išlaidas ir gerindama Europos bendradarbiavimo 
vertinimo sistemas. 

Specialioji 
ataskaita 05/2022 

„ES institucijų, 
įstaigų ir agentūrų 

Kibernetinių išpuolių prieš ES institucijas, įstaigas ir agentūras 
(EUIBA) skaičius smarkiai didėja. Kadangi EUIBA yra glaudžiai 
tarpusavyje susijusios, dėl vienos iš jų trūkumų gali kilti grėsmių kitų 
EUIBA saugumui. Tikrinome, ar EUIBA turi tinkamų priemonių 
apsisaugoti nuo kibernetinių grėsmių.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_LT.pdf
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Specialioji 
ataskaita ir 

susijusi agentūra 
Pagrindiniai aptarti klausimai 

kibernetinis 
saugumas“. 
Parengties lygis iš 
esmės neatitinka 
grėsmių“ 

ENISA 

Nustatėme, kad EUIBA parengties lygis iš esmės neatitinka grėsmių ir 
kad jų kibernetinio saugumo brandos lygiai labai skiriasi. 
Rekomenduojame Komisijai pagerinti EUIBA parengtį siūlant 
nustatyti privalomas kibernetinio saugumo taisykles ir padidinti 
Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos (CERT-EU) išteklius. 
Komisija taip pat turėtų skatinti tolesnę EUIBA sąveiką, o CERT-EU ir 
Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra savo paramą 
turėtų sutelkti į mažiau brandžias EUIBA. 

Specialioji 
ataskaita 04/2022 

„Investiciniai 
fondai: ES veiksmais 
dar nesukurta 
investuotojams 
naudinga tikra 
bendroji rinka“ 

ESMA 

Investiciniai fondai atlieka svarbų vaidmenį Europos kapitalo rinkų 
sąjungoje ir padeda investuotojams efektyviai paskirstyti savo 
kapitalą. Įvertinome reguliavimo sistemos tinkamumą, ES pastangas 
sukurti panašią ir veiksmingą priežiūrą visose valstybėse narėse, taip 
pat jos darbą investuotojų apsaugos ir finansinio stabilumo srityse. 

Nustatėme, kad ES veiksmai leido sukurti bendrąją investicinių fondų 
rinką, tačiau jais dar nepasiekti norimi rezultatai, nes tikroji 
tarpvalstybinė veikla ir nauda investuotojams tebėra ribotos. ESMA 
stengėsi skatinti priežiūros konvergenciją, todėl šiek tiek pagerėjo 
priežiūros kokybė ir sumažėjo skirtumų. Tačiau ESMA negalėjo 
įvertinti šios pažangos ir turėjo mažai žinių apie tai, ar visose 
valstybėse narėse buvo palaikomas lygiavertis priežiūros lygis. 
Nepaisant to, ESMA pastangomis buvo atskleista nacionalinės 
priežiūros trūkumų ir tam tikrų praktikos skirtumų. Siekdama 
nuoseklios priežiūros, ši institucija pasikliovė nacionalinių priežiūros 
institucijų gera valia ir savo pačios Priežiūros tarybos geranoriškumu. 

Specialioji 
ataskaita 19/2021 

„Europolo parama 
kovojant su 
neteisėtu migrantų 
gabenimu: 
vertinamas 
partneris, tačiau 
nepakankamai 
naudojami 
duomenų šaltiniai ir 

Pastaraisiais metais neteisėtas migrantų gabenimas Europos Sąjungai 
buvo didelis humanitarinis ir saugumo iššūkis. Savo audito metu 
vertinome, ar Europolas veiksmingai rėmė ES valstybes nares, 
siekdamas išardyti su organizuotu neteisėtu migrantų gabenimu 
susijusius nusikaltėlių tinklus.  

Nustatėme, kad Europolo partneriai palankiai įvertino jo paramą, 
tačiau dėl trūkumų vertinant jo rezultatus negalėjome visapusiškai 
įvertinti jo poveikio. Taip pat nustatėme, kad Europolas kartais 
ribotai naudojosi turimais Europos duomenų šaltiniais. 
Rekomendavome Europolui naudotis visais turimais duomenų 
šaltiniais, stiprinti keitimąsi duomenimis su partneriais, gerinti savo 
veiklos, susijusios su neteisėtu migrantų gabenimu, rezultatų 
stebėseną ir ataskaitų apie ją teikimą ir užtikrinti skaidresnį procesą, 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_04/SR_SM-for-Invest-Funds_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_04/SR_SM-for-Invest-Funds_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_19/SR_migrant_smuggling_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_19/SR_migrant_smuggling_LT.pdf
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Specialioji 
ataskaita ir 

susijusi agentūra 
Pagrindiniai aptarti klausimai 

įvertinami 
rezultatai“ 

Europolas 

pagal kurį pirmenybė teikiama neteisėto migrantų gabenimo iš 
valstybių narių byloms. 

Specialioji 
ataskaita 08/2021 

„Frontex parama 
išorės sienų 
valdymui iki šiol 
nepakankamai 
veiksminga“ 

Frontex 

Audito metu tikrinome, ar Frontex veiksmingai vykdė keturias iš šešių 
savo pagrindinės veiklos sričių ir taip prisidėjo įgyvendinant Europos 
integruotą sienų valdymą, padėdama valstybėms narėms užkirsti 
kelią neteisėtai imigracijai ir tarpvalstybiniams nusikaltimams, juos 
nustatyti ir į juos reaguoti. Taip pat tikrinome, kiek Frontex buvo 
pasirengusi vykdyti savo naujus ir išplėstus 2019 m. įgaliojimus. 

Padarėme išvadą, kad Frontex parama valstybėms narėms ir Šengeno 
asocijuotosioms šalims kovojant su neteisėta imigracija ir 
tarpvalstybiniais nusikaltimais buvo nepakankamai veiksminga. 
Nustatėme, kad Frontex nevisiškai įvykdė savo 2016 m. įgaliojimus, ir 
atkreipėme dėmesį į keletą rizikos veiksnių, susijusių su jos 2019 m. 
įgaliojimais. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_LT.pdf
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2.12 diagrama. 2021 m. ir 2022 m. pirmąjį pusmetį paskelbtos kitos 
Audito Rūmų su agentūromis susijusios specialiosios ataskaitos 

 

I kolegija
Tvarus gamtos 
išteklių naudojimas

DFP 3 DFP 4 DFP 5 Finansuojamos 
savo lėšomisDFP 2DFP 1

Specialioji ataskaita 16/2021
„Bendra žemės ūkio politika ir 
klimatas: sudaro pusę ES klimato 
srities išlaidų, tačiau ūkiuose 
išmetamas teršalų kiekis nemažėja“

EAA

Specialioji ataskaita 12/2021
„ES aplinkos politikos srityse ir 
veiksmuose. Principas „teršėjas 
moka“ taikomas nenuosekliai“

EAA

Specialioji ataskaita 20/2021
„Tausus vandens naudojimas 
žemės ūkyje: labiau tikėtina, 
kad BŽŪP lėšomis skatinamas 
didesnis, o ne efektyvesnis 
vandens naudojimas“

EAA

Specialioji ataskaita 21/2021
„Biologinei įvairovei ir kovai su 
klimato kaita ES miškuose skirtas ES 
finansavimas. Rezultatai teigiami, 
tačiau riboti“

EAA

Specialioji ataskaita 09/2022
„Klimato srities išlaidos 
2014–2020 m. ES biudžete:
ne tokios didelės, kaip pranešta“

EAA

II kolegija
Investicijos 
sanglaudai, 
augimui ir 
įtraukčiai

Specialioji ataskaita 05/2021
„Elektra varomų transporto 
priemonių įkrovimo infrastruktūra. 
Įkrovimo stočių padaugėjo, bet 
nevienodas jų diegimas apsunkina 
keliones visoje ES“

CINEA

Specialioji ataskaita 25/2021
„ESF parama siekiant kovoti su 
ilgalaikiu nedarbu: priemonės 
turi būti labiau tikslinės, 
pritaikytos ir stebimos“

EUROFOUND

Specialioji ataskaita 03/2022
„5G diegimas Europos 
Sąjungoje. Vėlavimas diegti 
tinklus, kurių saugumo 
klausimai vis dar neišspręsti„

BEREC biuras, ENISA
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III kolegija
Išorės veiksmai, 
saugumas ir 
teisingumas

IV kolegija
Rinkų 
reguliavimas ir 
konkurencinga 
ekonomika

Specialioji ataskaita 01/2021
„Pertvarkymo planavimas pagal 
bendrą pertvarkymo mechanizmą“

Specialioji ataskaita 07/2021
„ES kosmoso programos GALILEO 
ir „Copernicus“. Paslaugos jau 
teikiamos, bet jų naudojimui 
reikia didesnio paskatinimo“

Specialioji ataskaita 19/2021
„Europolo parama kovojant su 
neteisėtu migrantų gabenimu: 
vertinamas partneris, tačiau 
nepakankamai naudojami 
duomenų šaltiniai ir įvertinami 
rezultatai“

Specialioji ataskaita 04/2022
„ES veiksmais dar nesukurta 
investuotojams naudinga tikra 
bendroji rinka“

Europolas

EUSPA

EASME, EIOPA, EBI

DFP 3 DFP 4 DFP 5 Finansuojamos 
savo lėšomisDFP 2DFP 1

Frontex
Specialioji ataskaita 17/2021
„ES bendradarbiavimas su trečiosiomis 
šalimis readmisijos srityje: tinkami 
veiksmai, tačiau riboti rezultatai“

ECDC
Specialioji ataskaita 13/2022
„Laisvas judėjimas ES COVID-19 
pandemijos metu.
Ribotas vykdomos vidaus sienų 
kontrolės tikrinimas ir nekoordinuoti 
valstybių narių veiksmai“

BPV

Frontex
Specialioji ataskaita 08/2021
„Frontex parama išorės sienų 
valdymui iki šiol nepakankamai 
veiksminga“

Specialioji ataskaita 13/2021
„ES kovos su pinigų plovimu 
bankų sektoriuje pastangos yra 
susiskaidžiusios, o 
įgyvendinimas – nepakankamas“

EBI

Specialioji ataskaita 06/2022
„ES intelektinės nuosavybės teisės. 
Apsauga nėra visiškai patikima“

EUIPO

Specialioji ataskaita 07/2022
„MVĮ tarptautinimo priemonės: 
paramos veiksmų daug, bet jie iki 
galo nesuderinti ir nekoordinuojami“

Eismea

ENISA
Specialioji ataskaita 05/2022
„ES institucijų, įstaigų ir agentūrų 
kibernetinis saugumas. Parengties 
lygis iš esmės neatitinka grėsmių“

EUSPA

Specialioji ataskaita 15/2022
„Priemonės, kuriomis siekta 
padidinti programos 
„Horizontas 2020“ dalyvių skaičių, 
gerai parengtos, tačiau tvarūs 
pokyčiai daugiausia priklausys nuo 
nacionalinių institucijų pastangų“.

REA
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Šaltinis: Audito Rūmai. 

  

Specialioji ataskaita 10/2021
„Lyčių aspekto integravimas į ES 
biudžetą: laikas pereiti nuo 
žodžių prie veiksmų“

EIGEV kolegija
Sąjungos 
finansavimas ir 
administravimas 

DFP 3 DFP 4 DFP 5 Finansuojamos 
savo lėšomisDFP 2DFP 1

Specialioji ataskaita 22/2021
„Tvarus finansavimas: reikia 
nuoseklesnių ES veiksmų 
finansavimui į tvarias investicijas 
nukreipti“

EASME, EIOPA, EBI

Specialioji ataskaita 11/2022
„ES biudžeto apsauga. Reikia 
geriau pasinaudoti įtraukimo į 
juodąjį sąrašą galimybe“

REA
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ES agentūrų tinklo atsakymas 
1.25 EUIPO norėtų pabrėžti įstatymų leidėjų sprendimą, kuris buvo patvirtintas per paskutinę 
teisėkūros reformą. Pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (ESPŽR) 176 straipsnio 2 dalį, „Biudžeto 
komitetas vykdomajam direktoriui patvirtina biudžeto įvykdymą“. Toks įvykdymo patvirtinimas 
yra iš esmės grindžiamas Audito Rūmų pateiktomis ataskaitomis. 

BAVT norėtų atkreipti dėmesį, kad BAVT Administracinė taryba yra agentūros biudžeto 
valdymo įstaiga. Taikytina nuostata nurodoma 1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje 109 straipsnyje. 

BPV norėtų atkreipti dėmesį, kad ji taip pat yra tik savo lėšomis finansuojama agentūra. BPV 
biudžetą ir etatų planą pasiūlo pirmininkas, jie tvirtinami Valdybos plenariniame posėdyje 
pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 61 straipsnį. 

2.19, 2.21, 2.24, 2.26 EUAN sutinka su Audito Rūmų pastabomis, ypač viešųjų pirkimų 
valdymo, įdarbinimo procedūrų ir biudžeto valdymo srityse. EUAN nariai yra įsipareigoję nuolat 
tobulinti savo politiką ir procedūras. Tinklas nori pabrėžti, kad pastabos dėl atskirų agentūrų 
skiriasi, todėl tinklas norėtų remtis 3 skyriaus konkrečių agentūrų atsakymais dėl patikinimo 
pareiškimo ir susijusiomis pastabomis. 

2.34, 2.35 EUAN visapusiškai pritaria, kad interesų konflikto ir „sukamųjų durų“ reiškinio 
klausimai yra labai svarbūs. Tačiau valdybų narių atveju teisinis pagrindas šiuo metu yra 
silpnas. Narius skiria Taryba ir, jei nėra aiškių teisinių nuostatų, kaip užkirsti kelią interesų 
konfliktams ir „sukamųjų durų“ reiškiniui ir juos spręsti, agentūroms ir jų valdančiosioms 
taryboms sudėtinga įgyvendinti veiksmingas priemones, pavyzdžiui, kai baigę eiti pareigas 
valdyboje, nariai tęsia profesinę veiklą. Nepaisant to, EUAN narės ir toliau dės visas pastangas 
veikdamos pagal galiojančią teisinę sistemą. 

 



67 

3 skyrius 

Patikinimo pareiškimai 

ir kiti konkrečių agentūrų audito rezultatai 
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3.1. Patikinimo pareiškimus 
patvirtinanti informacija 

Pagrindas pareikšti nuomones 

3.1.1. Auditą atlikome remdamiesi IFAC tarptautiniais audito standartais (TAS) ir etikos 
kodeksais, taip pat INTOSAI tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais (TAAIS). 
Mūsų pagal šiuos standartus nustatytos pareigos plačiau apibūdintos šios ataskaitos skirsnyje 
„Auditoriaus atsakomybė“. Laikėmės nepriklausomumo reikalavimų ir atlikome savo etikos 
pareigas pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos Buhalterių profesionalų etikos 
kodeksą. Esame įsitikinę, kad savo nuomonei pagrįsti surinkome pakankamų ir tinkamų audito 
įrodymų. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė 

3.1.2. Pagal SESV 310–325 straipsnius ir agentūrų finansinius reglamentus, kiekvienos 
agentūros vadovybė yra atsakinga už agentūrų finansinių ataskaitų parengimą ir pateikimą 
laikantis tarptautiniu mastu pripažintų viešojo sektoriaus apskaitos standartų bei už jose 
atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Tai apima vidaus kontrolės priemonių 
nustatymą, diegimą ir palaikymą, siekiant parengti ir pateikti finansinės būklės ataskaitas, 
kuriose nėra reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių iškraipymų. Vadovybė taip pat 
privalo užtikrinti, kad finansinės būklės ataskaitose atspindima veikla, finansinės operacijos ir 
informacija atitiktų oficialius tas ataskaitas reglamentuojančius reikalavimus. Galutinė 
atsakomybė už kiekvienos agentūros finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir 
tvarkingumą tenka kiekvienos agentūros vadovybei. 

3.1.3. Rengiant finansines ataskaitas, vadovybė yra atsakinga už agentūros gebėjimo 
toliau užtikrinti veiklos tęstinumą vertinimą. Jei taikytina, ji privalo atskleisti bet kokius dalykus, 
turinčius įtakos agentūros veiklos tęstinumo statusui, ir taikyti apskaitos veiklos tęstinumo 
prielaidą, nebent vadovybė ketina likviduoti subjektą ar nutraukti operacijas arba yra priversta 
tą padaryti, neturėdama kitos realios išeities. 

3.1.4. Už valdymą atsakingi asmenys vykdo agentūrų finansinės atskaitomybės proceso 
priežiūrą. 
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Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose 
atspindimų operacijų auditą 

3.1.5. Siekiame dviejų tikslų. Vienas iš jų – gauti pakankamą patikinimą dėl to, ar 
agentūrų finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų neatitikimų ir ar jose atspindimos operacijos 
yra teisėtos ir tvarkingos. Antras – remiantis atliktu auditu, teikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai arba kitoms atitinkamoms biudžeto įvykdymą tvirtinančioms institucijoms patikinimo 
pareiškimus dėl agentūrų finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų 
teisėtumo ir tvarkingumo. Pakankamas patikinimas užtikrina aukštą patikinimo lygį, tačiau jis 
nėra garantija, kad audito metu visada bus nustatyti visi galimi reikšmingi iškraipymai ar 
neatitikties atvejai. Tokius atvejus gali nulemti sukčiavimas ar klaidos, ir jie laikomi 
reikšmingais, jei, imant atskirai ar kartu, galima pagrįstai tikėtis, jog jie darys įtaką naudotojų 
ekonominiams sprendimams, priimtiems remiantis šiomis finansinėmis ataskaitomis. 

3.1.6. Kalbant apie pajamas, mes tikriname iš Europos Komisijos ar bendradarbiaujančių 
šalių gautas subsidijas ir vertiname agentūrų mokesčių ir kitų pajamų (jei tokių yra) surinkimo 
procedūras. 

3.1.7. Išlaidų srityje tikriname mokėjimų operacijas, kai išlaidos buvo patirtos, 
užregistruotos ir patvirtintos. Šis tikrinimas apima visas mokėjimų kategorijas (įskaitant 
mokėjimus įsigyjant turtą), išskyrus avansus jų išmokėjimo momentu. Avansus tikriname, kai 
lėšų gavėjas pateikia jų tinkamo naudojimo pagrindimą ir kai agentūra sutinka su pagrindimu 
patvirtindama avansą tais pačiais arba kitais metais. 

3.1.8. Pagal TAS ir TAAIS, per visą auditą remiamės profesine nuovoka ir laikomės 
profesinio skepticizmo principo. Taip pat imamės šių veiksmų. 

o Nustatome ir vertiname reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių finansinių 
ataskaitų iškraipymų ir reikšmingo operacijų neatitikimo Europos Sąjungos teisinio 
pagrindo reikalavimams riziką. Atsižvelgdami į šią riziką, parengiame ir vykdome audito 
procedūras ir surenkame savo audito nuomonėms pagrįsti pakankamus ir tinkamus 
audito įrodymus. Rizika neaptikti dėl sukčiavimo atsiradusius reikšmingus iškraipymus 
arba neatitiktį yra didesnė nei rizika jų neaptikti tada, kai jų atsiranda dėl klaidos, kadangi 
sukčiavimas gali apimti sąmokslą, klastojimą, tyčinio pobūdžio neveikimą, klaidingų 
duomenų pateikimą arba vidaus kontrolės nepaisymą. 

o Susipažįstame su auditui svarbia vidaus kontrole tam, kad galėtume nustatyti pagal 
esamas aplinkybes tinkamas audito procedūras, bet ne tam, kad pareikštume nuomonę 
dėl vidaus kontrolės veiksmingumo. 

o Įvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių 
įvertinimų ir susijusios informacijos pagrįstumą. 
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o Darome išvadas dėl vadovybės taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo 
ir dėl to, ar, remiantis gautais audito įrodymais, egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, 
susijęs su įvykiais arba sąlygomis, dėl kurių gali kilti rimtų abejonių dėl agentūros 
gebėjimo tęsti veiklą. Jei padarome išvadą, kad reikšmingas neažibrėžtumas egzistuoja, 
savo auditorių ataskaitoje privalome atkreipti dėmesį į susijusią atskleidžiamą informaciją 
finansinėse ataskaitose arba, jei ši atskleidžiama informacija yra netinkama, pakeisti savo 
nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, gautais iki mūsų auditorių ataskaitos 
pateikimo dienos. Tačiau būsimi įvykiai gali lemti, kad subjektas negalės toliau tęsti 
veiklos. 

o Vertiname visą finansinėse ataskaitose pateiktą informaciją, jų struktūrą ir turinį, įskaitant 
atskleidimus, ir įvertiname, ar finansinėse ataskaitose pagrindinės operacijos ir įvykiai 
pateikti teisingai. 

o Gauname pakankamų ir tinkamų audito įrodymų, susijusių su finansine informacija apie 
agentūras, kad galėtume pateikti nuomonę dėl finansinių ataskaitų ir jose atspindimų 
operacijų. Esame atsakingi už vadovavimą auditui, jo priežiūrą ir vykdymą. Esame 
vieninteliai atsakingi už savo audito nuomones. 

o Jei taikoma, atsižvelgiame į nepriklausomų išorės auditorių audito darbą, susijusį su 
agentūrų finansinėmis ataskaitomis, kaip nustatyta ES finansinio reglamento 70 straipsnio 
6 dalyje. 

Vadovybei pranešame apie tokius dalykus kaip planuojama audito apimtis ir tvarkaraštis bei 
reikšmingi audito metu nustatyti faktai, taip pat pranešame apie bet kokius reikšmingus vidaus 
kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome savo audito metu. Remdamiesi iš agentūrų gauta 
informacija, nustatome tuos dalykus, kurie buvo svarbiausi einamojo laikotarpio finansinių 
ataskaitų auditui. Juos pavadiname pagrindiniais audito dalykais ir aptariame savo auditoriaus 
ataskaitoje, nebent remiantis teisės aktu tokio dalyko neleidžiama viešai atskleisti arba kai ypač 
retomis aplinkybėmis nustatome, kad toks dalykas neturėtų būti aptartas mūsų ataskaitoje, 
kadangi pagrįstai galima tikėtis, jog neigiamos tokio veiksmo pasekmės nusvers tokio 
pateikimo viešojo intereso naudą. 
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Pagal DFP 1 išlaidų kategoriją „Bendroji 

rinka, inovacijos ir skaitmeninė 
ekonomika“ finansuojamos agentūros 
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Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) 

 

3.2. Europos Sąjungos energetikos 
reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (ACER) 

Įvadas 

3.2.1. Liublianoje įsikūrusi Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (ACER), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 713/200925, kuris buvo peržiūrėtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) 2019/94226. Pagrindinė ACER užduotis – padėti nacionalinėms reguliavimo institucijoms ES 
lygmeniu vykdyti reguliavimo užduotis, kurias jos vykdo valstybėse narėse, ir prireikus 
koordinuoti jų veiksmus. Reglamentu dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo 
(REMIT reglamentas27) ACER buvo skirta papildomų pareigų, susijusių su Europos didmeninės 
energijos rinkos stebėsena. 3.2.1 diagramoje pateikti pagrindiniai ACER duomenys28. 

3.2.1 diagrama. Pagrindiniai ACER duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: ACER 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; ACER pateikti personalo 
duomenys. 

                                                             
25 Reglamentas (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantis Energetikos reguliavimo institucijų 

bendradarbiavimo agentūrą. 

26 Reglamentas (ES) 2019/942, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra. 

27 Reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo. 

28 Daugiau informacijos apie ACER užduotis ir veiklą galima rasti jos svetainėje 
www.acer.europa.eu. 

20

27

Biudžetas (milijonais eurų)*

105

106

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020 20

27

105

1062021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex%3A32009R0713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0942&qid=1664799799462
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32011R1227
http://www.acer.europa.eu/
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Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) 

 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.2.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama ACER 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.2.3. Mūsų nuomonės pagrindas, ACER vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 

3.2.4. Mes auditavome: 

a) Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 
(ACER) finansines ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 
finansinių metų finansinės būklės29 ir ACER biudžeto vykdymo30 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

                                                             
29 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

30 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) 

 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.2.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų ACER finansinėse 
ataskaitose ACER finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių 
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais 
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir 
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos tarptautiniu 
mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.2.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.2.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.2.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 
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Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.2.9. Savo audito ataskaitoje31 dėl 2019 finansinių metų padarėme išvadą, kad kelios 
konkrečios sutartys pagal preliminariąją IT paslaugų sutartį buvo iš dalies netvarkingos. Todėl 
pagal šią preliminariąją sutartį atlikti mokėjimai taip pat gali būti paveikti. 2021 m. jie sudarė 
21 534 eurus. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.2.10. 2019–2021 m. ACER įvertino tris galimo interesų konflikto atvejus, susijusius su 
vyresniuoju darbuotoju, užsiėmusiu apmokama išorės veikla arba pradėjusiu dirbti naują darbą 
kitur. Vienu mūsų peržiūrėtu atveju nustatėme, kad ACER pažeidė Tarnybos nuostatų 
16 straipsnį: nesikonsultavo su Jungtiniu komitetu ir priėmė sprendimą pasibaigus terminui. 
Sprendime nustatyti apribojimai, kuriais siekiama sumažinti interesų konflikto riziką. Tačiau dėl 
to, kad jis buvo priimtas pavėluotai, nebuvo galima užtikrinti jo įgyvendinimo, todėl 
atitinkamam asmeniui buvo faktiškai leista be jokių apribojimų pradėti dirbti naują darbą. 
Vėliau ACER paprašė atitinkamo asmens laikytis pradiniame sprendime nustatytų apribojimų, 
tačiau šis prašymas neturėjo jokio teisinio pagrindo. 

Pastabos dėl biudžeto valdymo 

3.2.11. Nustatėme, kad ACER į 2022 m. perkėlė 6,6 milijono eurų (29,9 %) 2021 m. 
įsipareigojimų asignavimų. Iš tos sumos 4,0 milijono eurų, arba 54 % veiklos išlaidų, buvo susiję 
su pagrindine operacine veikla pagal REMIT reglamentą. Dideli asignavimų perkėlimo į kitą 
laikotarpį rodikliai prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui ir rodo struktūrines 
biudžeto vykdymo problemas. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.2.12. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 

                                                             
31 Audito Rūmų metinės ataskaitos dėl 2019 m. ACER metinių finansinių ataskaitų 7 dalis. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_LT.pdf
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2016 ACER galėtų apsvarstyti galimybę pradėti taikyti diferencijuotus biudžeto 
asignavimus, siekdama geriau atspindėti daugiametį operacijų pobūdį. Užbaigtas 

2019 

ACER pasirašė pakopinę dviejų dalių preliminariąją sutartį IT sistemų ir 
konsultavimo srityje. Jos didžiausia suma – 25 milijonai eurų. Tačiau 
61,3 % 2019 m. atliktų mokėjimų pagal sutarties 1 dalį nebuvo atlikti 
pagal sutarties kainoraštį. ACER, nesurengusi konkursinės procedūros, 
dėl atitinkamų prekių sudarė tiesiogines sutartis. Todėl susijusios 
konkrečios sutartys yra netvarkingos. 

Vykdoma 

(iki preliminariosios sutarties galiojimo pabaigos 
2025 m.) 

2019 
ACER neteisingai apskaičiavo vertinimo balus įdarbinimo procedūroje, 
todėl kandidatas buvo atrinktas nepagrįstai. Tai prieštarauja vienodo 
požiūrio principui ir rodo, kad nevykdoma veiksminga vidaus kontrolė. 

N. d. 

2019 

Aptikome įrodymų, kad ACER, siekdama kompensuoti tiesiogiai įdarbintų 
darbuotojų trūkumą, pasinaudojo galimybe įdarbinti darbuotojus iš 
laikinojo įdarbinimo įmonių. Visi ACER dirbantys laikinojo įdarbinimo 
įmonių darbuotojai, išskyrus vieną, vykdė ilgalaikes užduotis. ACER turėtų 
paskirti nuolat vykdomas užduotis tiesiogiai įdarbintiems darbuotojams, 
o ne laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojams. 

Neįvykdytas 
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Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2019 

ACER perkeltų asignavimų į kitą laikotarpį rodiklis buvo aukštas ir tai 
buvo pagrįsta tik iš dalies. Tai rodo struktūrinę problemą. Kad šis 
klausimas būtų išspręstas, ACER turėtų toliau gerinti savo biudžeto 
planavimą ir įgyvendinimo ciklus. 

Vykdomas 

2019 

ACER nesilaikė savo vidaus kontrolės sistemos 12 vidaus kontrolės 
principo, pagal kurį ji turi registruoti nukrypimus nuo taisyklių ir 
procedūrų savo išimčių registre. Tai mažina ACER vidaus kontrolės 
sistemų skaidrumą ir veiksmingumą. 

Užbaigtas 

2020 
Vidaus kontrolės trūkumai įdarbinimo procedūroje turėjo įtakos 
kandidatų vertinimo procesui, tačiau nesuteikė pagrindo abejoti 
audituotų procedūrų teisėtumu ar tvarkingumu. 

N. d. 

2020 
Kiti dalykai: ACER nepriėmė vidaus taisyklių, kuriomis būtų siekiama 
užtikrinti įgaliojimų perdavimo tęstinumą tais atvejais, kai deleguojantys 
ar deleguoti leidimus suteikiantys pareigūnai palieka savo pareigas. 

Užbaigtas 
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ACER atsakymas 
3.2.9. Agentūra pripažįsta, kad atliko mokėjimą pagal nurodytą preliminariąją sutartį. Jos vertė 
sudaro 0,1 proc. visų 2021 m. atliktų mokėjimų. Agentūra kiek įmanoma labiau sumažino į 
kainoraštį neįtrauktų prekių ir paslaugų naudojimą (kad tokios prekės ir paslaugos sudarytų 
mažiau nei 10 proc. kiekvienos konkrečios sutarties sumos), atsižvelgdama į vykdomos 
operacinės veiklos tęstinumą. 

3.2.10. Agentūra sutinka su visais Audito Rūmų nurodytais faktais. Reikėtų pažymėti, kad pirmą 
kartą susidūrusi su tokia situacija, Agentūra stengėsi užtikrinti tinkamų privalomų sąlygų 
taikymą. Tačiau Agentūrai to nepavyko padaryti laiku ir ji turėjo sprendimą atšaukti. Agentūra 
laikėsi nuomonės, kad pasikeitimas laiškais su buvusiu darbuotoju yra geras sprendimas 
siekiant įteisinti sutartinius įsipareigojimus po to, kai buvo atšauktas sprendimas, taip 
apsisaugant nuo operacinės, teisinės rizikos ir pavojaus reputacijai. Įgijusi su tokiais procesais 
susijusios patirties, Agentūra įsipareigoja taikyti šį procesą laiku ir tinkamai. 

3.2.11. Agentūra pripažįsta, kad perkėlimų lygis padidėjo. 2021 m. buvo pirmieji metai, kuriais 
Agentūra rinko mokesčius. Šioje srityje neturėdama patirties, Agentūra elgėsi atsargiai 
įsipareigodama dėl išteklių ir atidėjo kelių operatyvinių projektų, kurių išlaidas buvo 
planuojama padengti mokesčių lėšomis iki kol bus sumokėtos pirmosios dalinės įmokos, 
vykdymo pradžią. Dėl to metų pabaigoje perkelta daug neįvykdytų įsipareigojimų likutinių 
sumų. 
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3.3. Europos elektroninių ryšių 
reguliuotojų institucijos paramos 
agentūra (BEREC biuras) 

Įvadas 

3.3.1. Rygoje įsikūrusi Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos paramos 
agentūra (BEREC biuras) buvo įsteigta 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2018/197132, kuriuo pakeistas ankstesnis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1211/200933. BEREC biuro pagrindinė užduotis – teikti profesinės ir 
administracinės paramos paslaugas Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai (BEREC). 
Vadovaudamasis Reguliavimo valdybos rekomendacijomis, biuras renka ir analizuoja 
informaciją apie elektroninius ryšius ir pažindina nacionalines reguliavimo institucijas su 
geriausia praktika, kaip antai ES reglamentavimo pagrindo įgyvendinimo bendrais metodais, 
metodikomis ir gairėmis. 3.3.1 diagramoje pateikti pagrindiniai BEREC biuro duomenys34. 

3.3.1 diagrama. Pagrindiniai BEREC biuro duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: BEREC biuro 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; BEREC biuro pateikti 
personalo duomenys. 

                                                             
32 Reglamentas (ES) 2018/1971, kuriuo įsteigiama Europos elektroninių ryšių reguliuotojų 

institucija (BEREC) ir BEREC paramos agentūra (BEREC biuras). 

33 Reglamentas (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 
(EERRI) ir Biuro įsteigimo. 

34 Daugiau informacijos apie BEREC biuro užduotis ir veiklą pateikta jo svetainėje 
www.berec.europa.eu. 

8

10

Biudžetas (milijonais eurų)*

43

45

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32009R1211
http://www.berec.europa.eu/
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Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.3.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama BEREC biuro 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.3.3. Mūsų nuomonės pagrindas, BEREC biuro vadovybės ir už valdymą atsakingų 
asmenų atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų 
operacijų auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.3.4. Mes auditavome: 

a) Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos paramos agentūros (BEREC 
biuro) finansines ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 
finansinių metų finansinės būklės35 ir BEREC biuro biudžeto vykdymo 
ataskaitos36, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

                                                             
35 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

36 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.3.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų BEREC biuro 
finansinėse ataskaitose BEREC biuro finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jo operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jo 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.3.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.3.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.3.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 
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Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.3.9. Savo 2019 finansinių metų audito ataskaitoje37 padarėme išvadą, kad teisės 
paslaugų pirkimo procedūra buvo netvarkinga. Todėl visi pagal šią preliminariąją sutartį atlikti 
mokėjimai yra netvarkingi. 2021 m. jie sudarė 4 444 eurus. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.3.10. Mūsų tikrintoje įdarbinimo procedūroje atrankos komisija prieš nagrinėdama 
paraiškas nenustatė, kaip už kiekvieną atrankos kriterijų bus skiriami balai. Tai reiškė, kad 
kandidatų balai buvo nustatomi nepakankamai skaidriai. 

Atrankos komisijos pirmininkas deklaravo profesinį interesų konfliktą, susijusį su dviem 
kandidatais, kuriems jis vadovavo. Tačiau galutinėje vertinimo ataskaitoje neaprašyta, kaip šis 
interesų konfliktas buvo sprendžiamas. 

Šie nustatyti trūkumai pažeidė skaidrumo ir vienodų sąlygų įdarbinimo procedūroje taikymo 
principus. Jie gali pakenkti BEREC biuro reputacijai ir sukelti teisinę riziką. 

3.3.11. Vienoje audituotoje IT paslaugų pirkimo procedūroje BEREC biuras paprašė 
rangovo pateikti pasiūlymą, iš anksto konkrečiai nenurodydamas, kokios paslaugos jam 
reikalingos. Toks požiūris kenkia operacijų veiksmingumui, efektyvumui ir ekonomiškumui. 

Be to, BEREC biuras neatliko patikrinimų, kad įsitikintų, jog konkrečioms sutartims taikomos 
kainos atitinka pagrindinėje preliminariojoje sutartyje nustatytas kainas ir nuolaidas. 
Nepakankamas kainų ex ante tikrinimas yra BEREC biuro vidaus kontrolės sistemos trūkumas. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.3.12. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 

                                                             
37 Audito Rūmų metinės ataskaitos dėl 2019 m. BEREC biuro metinių finansinių ataskaitų 

17 dalis. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_EN.pdf
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2018 

BEREC biuras su viena įmone pasirašė preliminariąją sutartį dėl 
sekretoriato paramos paslaugų teikimo. Personalas (laikinieji 
darbuotojai) buvo įdarbinti pagal sutartis su įgaliotomis laikinojo 
įdarbinimo įmonėmis. Tačiau šios rūšies sutarčių naudojimas darbo jėgai 
suteikti neatitinka ES socialinių ir užimtumo taisyklių ir dėl to BEREC 
biurui kyla teisinė rizika ir rizika reputacijai. 

Užbaigtas 

2019 

BEREC biuras užbaigė viešojo pirkimo procedūrą ir pasirašė sutartį prieš 
įvertindamas visus gautus pasiūlymus. Jis pametė vieną pasiūlymą ir jo 
neįvertino. Šios procedūros vertinimo ataskaitoje nepaaiškinta, kaip 
BEREC biuras padarė išvadą, ar pasiūlymai atitinka tinkamumo kriterijus. 
Viešojo pirkimo procedūrą vykdė tik vienas asmuo. Šis asmuo pareiškė, 
kad gali kilti interesų konfliktas, tačiau vis tiek visą procedūrą vykdė be 
pagalbos. Dėl šių priežasčių manome, kad sutartis yra netvarkinga. 

Vykdomas 
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BEREC biuro atsakymas 
3.3.9. BEREC biuras patobulino savo viešųjų pirkimų tvarką, kad nekartotų praeityje padarytų 
klaidų. 

3.3.10. Atsižvelgdamas į šią pastabą BEREC biuras parengs naujus atrankos procedūrų vidaus 
šablonus procesui patobulinti. 

BEREC biuras pažymi, kad siekiant išvengti interesų konflikto direktoriaus nustatytos rizikos 
mažinimo priemonės buvo taikomos, bet jos nebuvo tinkamai dokumentuojamos. 

BEREC biuras priėmė vidaus taisykles dėl sudaryti sutartis įgalioto subjekto sprendimo 
laikymosi dokumentavimo, kad ateityje būtų išvengta nustatytos rizikos. 

3.3.11. BEREC biuras sutinka su pastaba ir patobulins visų proceso etapų, po kurių 
patvirtinamas darbų sąrašas, dokumentavimą. 

BEREC biuras pakeis savo vidaus procedūrą ir būsimų konkrečių sutarčių tvirtinimo procedūroje 
numatys deramą visų kainų patikrinimų dokumentavimą. 
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3.4. Europos Sąjungos aviacijos saugos 
agentūra (EASA) 

Įvadas 

3.4.1. Kelne įsikūrusi Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) veikia pagal 2018 m. 
liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/113938, kuriuo panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 216/200839. EASA nustatytos konkrečios reglamentavimo ir vykdymo 
užduotys aviacijos saugos srityje. 3.4.1 diagramoje pateikti pagrindiniai EASA duomenys40. 

3.4.1 diagrama. Pagrindiniai EASA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: EASA 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; EASA pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.4.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama EASA 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

                                                             
38 Reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių ir kuriuo įsteigiama 

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra. 

39 Reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis 
Europos aviacijos saugos agentūrą. 

40 Daugiau informacijos apie EASA užduotis ir veiklą galima rasti jos svetainėje 
www.easa.europa.eu. 

257

258

Biudžetas (milijonais eurų)*

744

729

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32018R1139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008R0216
http://www.easa.europa.eu/
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3.4.3. Mūsų nuomonės pagrindas, EASA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.4.4. Mes auditavome: 

a) Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA) finansines ataskaitas, 
kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės 
būklės41 ir EASA biudžeto vykdymo42 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.4.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EASA finansinėse 
ataskaitose EASA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių 
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais 
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir 
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos tarptautiniu 
mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
41 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

42 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.4.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.4.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.4.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.4.9. 2019–2021 m. EASA įvertino du galimo interesų konflikto atvejus, susijusius su 
vyresniuoju darbuotoju, pradėjusiu dirbti naują darbą kitur. Tačiau vienu mūsų apžvelgtu 
atveju, EASA nepaskelbė vertinamų atvejų, susijusių su atstovavimo ir lobistinės veiklos rizika, 
sąrašo, nors to reikalaujama Tarnybos nuostatų 16 straipsnyje, taigi, šį straipsnį pažeidė. Taip 
pat nustatėme, kad EASA, pažeisdama Tarnybos nuostatų 16 straipsnį, nesikonsultavo su 
Jungtiniu komitetu. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.4.10. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2016 Per kelerius metus EASA sukaupė 52 milijonų eurų perviršį iš pramonės 
finansuojamos veiklos, o tai nėra numatyta EASA steigimo reglamente. 

Vykdomas 

(EASA nekontroliuoja) 

2018 

EASA įsipareigojo dėl lėšų susitarimui su Europos Komisija dėl 
archyvavimo paslaugų po susitarimo atnaujinimo. Siekiant užtikrinti, kad 

būtų lėšų, biudžetinis įsipareigojimas turėtų būti registruojamas prieš 
prisiimant teisinę pareigą. 

Užbaigtas 
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EASA atsakymas 
3.4.9. EASA nuodugniai įvertino šį konkretų atvejį, taip pat visas tolesnes profesinės ir (arba) 
konsultacinės veiklos užklausas, apie kurias pranešė buvęs darbuotojas, dėl faktinio arba 
galimo (įskaitant numanomą) konflikto su EASA interesais rizikos. Kai reikėjo, buvo imtasi 
tinkamų rizikos mažinimo priemonių ir buvo nustatyti atitinkami apribojimai. 
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3.5. Europos bankininkystės institucija 
(EBI) 

Įvadas 

3.5.1. Paryžiuje įsikūrusi Europos bankininkystės institucija (EBI) įsteigta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/201043. EBI padeda nustatyti aukštos kokybės 
bendrą reguliavimo ir priežiūros praktiką bankų sektoriuje, stebi, kaip nacionalinės institucijos 
taiko ES bankininkystės teisę, ir priima sprendimus kritinėse situacijose. 3.5.1 diagramoje 
pateikti pagrindiniai EBI duomenys44. 

3.5.1 diagrama. Pagrindiniai EBI duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: EBI 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; EBI pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.5.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama EBI vadovybės 
pateiktos informacijos analizė. 

                                                             
43 Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos 

bankininkystės institucija). 

44 Daugiau informacijos apie EBI užduotis ir veiklą pateikta jos svetainėje www.eba.europa.eu. 

54

54

Biudžetas (milijonais eurų)*

217

222

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32010R1093
http://www.eba.europa.eu/
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3.5.3. Mūsų nuomonės pagrindas, EBI vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.5.4. Mes auditavome: 

a) Europos bankininkystės institucijos (EBI) finansines ataskaitas, kurias sudaro 
2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės45 ir EBI 
biudžeto vykdymo46 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.5.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EBI finansinėse 
ataskaitose EBI finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių 
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais 
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir 
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos tarptautiniu 
mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

 
 

                                                             
45 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

46 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.5.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.5.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.5.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.5.9. EBI siekė gauti prieigą prie bankų skolos ir kapitalo rinkos duomenų ir padarė 
išvadą, kad jai reikalingas paslaugas galėjo teikti tik du konkretūs ekonominės veiklos 
vykdytojai. Todėl EBI pradėjo dvi atskiras derybų procedūras dėl sutarčių, kurių vertė 
100 000 eurų ir 43 800 eurų, iš anksto nepaskelbusi skelbimo apie pirkimą, kaip yra 
reikalaujama Finansinio reglamento I priedo 11.1 dalies b punkto ii ir iii papunkčiuose. Abiem 
atvejais EBI nesilaikė visų būtinų procedūrinių veiksmų, kurių reikalaujama pagal Finansinio 
reglamento I priedo 16 dalį, pavyzdžiui, nepateikė kvietimo dalyvauti konkurse ir neparengė 
konkurso specifikacijų. 

3.5.10. Nustatėme vidaus kontrolės trūkumų, darančių poveikį įdarbinimo procedūroms. 
Vienos procedūros atveju neradome jokių įrodymų, kad EBI būtų nustačiusi minimalų balų 
skaičių, kurį kandidatai turėjo gauti, kad galėtų būti įtraukti į nagrinėjamų paraiškų sąrašą. Tai 
pažeidė skaidrumo ir vienodo požiūrio principus. 

Kitos procedūros atveju atrankos komisija buvo sudaryta susirašinėjant e. laiškais, užuot 
priėmus vieną sprendimą dėl paskyrimo, todėl nebuvo išsamios visų kandidatūrų paskyrimo 
audito sekos. Po audito EBI pateikė dokumentus, įrodančius, kad ji pakeitė savo procesus. 
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3.5.11. Pagal Priežiūros tarybos darbo tvarkos taisykles, Priežiūros tarybos nariai, 
kuriems kyla interesų konfliktas, negali dalyvauti Priežiūros tarybos diskusijose ar balsuoti šiuo 
klausimu. Tačiau, jei niekas neprieštarauja, tokie nariai gali dalyvauti posėdyje. Dėl to susidaro 
įspūdis, kad kyla rizika Priežiūros tarybos nepriklausomumui. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.5.12. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2019 

EBI niekada nekoregavo apytikriais skaičiavimais pagrįstų pensijų įmokų 
taip, kad jos atitiktų faktinius skaičius, arba neplanavo to daryti. 
Nacionalinių kompetentingų institucijų (NKI) įnašai niekada nebuvo 
pakoreguoti taip, kad atitiktų faktinius skaičius. 

Užbaigtas 

2019 

EBI biudžetą finansuoja NKI ir ES. EBI steigimo reglamente nustatytas 
toks įnašų santykis: 60 % – NKI, 40 % – ES. Tačiau dėl ELPA NKI įnašų 
taikomas šiek tiek kitoks faktinis santykis. Kai N – 2 metais esama 
biudžeto pertekliaus, EBI perskirsto lėšas pagal santykį 60 su 40 N metais, 
o ne pagal faktinį N – 2 metų santykį. 

Užbaigtas 

2020 

2020 m. EBI sudarė trumpalaikį bankininkystės susitarimą su banku, 
pritaikiusi netinkamą viešųjų pirkimų procedūrą, nes sutarties vertė buvo 
nepagrįstai sumažinta. Už 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. laikotarpį 
sumokėtos neigiamos palūkanos buvo 38 430 eurų. 

N. d. 

2020 
Kitos viešojo pirkimo procedūros atveju sprendimas taikyti derybų be 
išankstinio skelbimo apie pirkimą procedūrą buvo netinkamai pagrįstas ir 
nebuvo užtikrinta tinkama audito seka. Sutarties vertė buvo 31 000 eurų. 

N. d. 

2020 Viešojo pirkimo procedūroje leidimus suteikiantis pareigūnas oficialiai 
nepaskyrė darbuotojo, pavaduojančio kitą vokų atplėšimo komisijos 

N. d. 
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Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

darbuotoją. Be to, nepaskirtas narys pasirašė interesų konflikto 
nebuvimo deklaraciją tik po to, kai buvo atplėšti vokai su pasiūlymais. 

2020 

EBI netaikė ES finansiniame reglamente nurodytos palūkanų normos 
2020 m. įnašų mokėjimams, kurie buvo gauti pavėluotai iš kelių valstybių 
narių ir ELPA šalių NKI. 2020 m. sukauptų palūkanų suma yra 
25 103 eurai. Mums atlikus auditą ir pasikonsultavusi su Europos 
Komisija, EBI nusprendė nuo 2021 m. taikyti delspinigius. 

Užbaigtas 

2020 

EBI nėra oficialiai atnaujinusi savo veiklos tęstinumo plano nuo 2017 m. 
Prieš EBI persikeliant iš Londono į Paryžių 2019 m. birželio mėn., plano 
projektas buvo parengtas ir naudotas kaip kovos su COVID-19 pandemija 
pagrindas. Tačiau EBI vyresnioji vadovybė jo oficialiai nepatvirtino ir 
neatnaujino. 

Užbaigtas 
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EBI atsakymas 
3.5.9. EBI pripažįsta suklydusi – ji nesilaikė visų Finansinio reglamento 16 punkte apibrėžtų 
procedūrinių veiksmų, numatančių, kad paslaugas gali teikti tik vienas ekonominės veiklos 
vykdytojas. Sulaukusi šios preliminarios Audito Rūmų pastabos, EBI papildė savo vidaus 
procesus ir atliko visus būtinus procedūrinius veiksmus, susijusius su tokio pobūdžio 
procedūromis. 

3.5.10. Visose atrankos procedūrose EBI yra įsipareigojusi vadovautis skaidrumo ir vienodo 
požiūrio principais: be kita ko, sistemingai nustatyti reikiamą vertinimo balų sumą ir ribinį balą, 
kurį turi surinkti kandidatai, kad būtų įtraukti į asmenų, kurių paraiškos bus nagrinėjamos, 
sąrašą; į savo vertinimo komisijas, ypač ieškant kandidatų į vadovaujamas pareigas, kviesti 
išorės narius. 

Atlikus auditą, EBI toliau stiprino savo vidaus procesus ir dabar sistemingai įformina 
sprendimus dėl paskyrimų viename dokumente (nors praeityje siekiant paspartinti procesą 
galėjo būti susirašinėjama elektroniniais laiškais), o tai taip pat turėtų palengvinti auditą. 

3.5.11. 2022 m. birželio 21 d. posėdyje Priežiūros taryba patvirtino darbo tvarkos taisyklių, taip 
pat Administracinės valdybos ir Rezoliucijų nuolatinio komiteto (ResCo) ir Kovos su pinigų 
plovimu ir teroristų finansavimu nuolatinio komiteto (AMLSC) įgaliojimų pakeitimus, 
numatančius, kad interesų konfliktą deklaravęs narys visais atvejais turi nedalyvauti nei pačioje 
diskusijoje, nei balsavime. 
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3.6. Europos cheminių medžiagų 
agentūra (ECHA) 

Įvadas 

3.6.1. Helsinkyje įsikūrusi Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) įsteigta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/200647. ECHA pagrindiniai uždaviniai yra 
užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, taip pat laisvą cheminių medžiagų 
judėjimą vidaus rinkoje, kartu didinant konkurencingumą ir skatinant inovacijas. ECHA taip pat 
skatina cheminių medžiagų pavojingumo vertinimo alternatyvių metodų kūrimą. 
3.6.1 diagramoje pateikti pagrindiniai ECHA duomenys48. 

3.6.1 diagrama. Pagrindiniai ECHA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: ECHA 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; ECHA pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.6.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama ECHA 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

                                                             
47 Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, 

autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą. 

48 Daugiau informacijos apie ECHA užduotis ir veiklą galima rasti jos svetainėje 
www.echa.europa.eu. 

128

129

Biudžetas (milijonais eurų)*

572

575

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907&qid=1649784347659
http://www.echa.europa.eu/
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3.6.3. Mūsų nuomonės pagrindas, ECHA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.6.4. Mes auditavome: 

a) Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) finansines ataskaitas, kurias 
sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės49 
ir ECHA biudžeto vykdymo50 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.6.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų ECHA finansinėse 
ataskaitose ECHA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių 
finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais 
reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį 
reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos 
tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
49 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

50 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.6.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.6.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.6.8. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito Rūmų 
pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2017 

Valstybių narių nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos yra 
atsakingos už bendrovių deklaruotų kiekių tikrinimą, o ECHA vykdymo 
užtikrinimo įgaliojimų neturi. ECHA pajėgumas vykdyti savo įgaliojimus 
priklauso nuo nacionalinių institucijų. Tai trukdo veiksmingai įgyvendinti 
REACH reglamentą ir taip pat turi įtakos mokesčių apskaičiavimo 
tikslumui. 

Užbaigtas 

2018 

ECHA tikisi, kad nuo 2019 m. mokesčiai ir rinkliavos gerokai sumažės. Yra 
rizika, kad santykinai stabilūs išlaidų lygiai ir ne tokie nuspėjami pajamų 
lygiai gali neigiamai paveikti ECHA operacijas ir biudžeto vykdymą. ECHA 
kartu su Europos Komisija ir biudžeto valdymo institucijomis turėtų 
pradėti diskusiją dėl perspektyvaus naujo finansavimo modelio. 

Užbaigtas 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907&qid=1649784347659
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ECHA atsakymas 
Agentūra susipažino su Audito Rūmų ataskaita. 
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3.7. Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija (EIOPA) 

Įvadas 

3.7.1. Frankfurte įsikūrusi Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) 
įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/201051. EIOPA užduotis – 
prisidėti rengiant aukštos kokybės bendrus reguliavimo ir priežiūros standartus ir praktiką, 
padėti nuosekliai taikyti teisiškai privalomus ES aktus, skatinti kompetentingas institucijas 
perduoti viena kitai užduotis ir pareigas ir padėti joms tą daryti, pagal savo kompetenciją 
stebėti ir vertinti rinkos pokyčius ir stiprinti apdraustųjų, pensijų sistemų narių ir naudos gavėjų 
apsaugą. 3.7.1 diagramoje pateikti pagrindiniai EIOPA duomenys52. 

3.7.1 diagrama. Pagrindiniai EIOPA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: EIOPA 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; EIOPA pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.7.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama EIOPA 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

                                                             
51 Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos 

draudimo ir profesinių pensijų institucija). 

52 Daugiau informacijos apie EIOPA užduotis ir veiklą galima rasti jos svetainėje 
www.eiopa.europa.eu. 

33

38

Biudžetas (milijonais eurų)*

166

187

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
http://www.eiopa.europa.eu/
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3.7.3. Mūsų nuomonės pagrindas, EIOPA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.7.4. Mes auditavome: 

a) Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) finansines 
ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinės būklės53 ir EIOPA biudžeto vykdymo54 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.7.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EIOPA finansinėse 
ataskaitose EIOPA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių 
finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais 
reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį 
reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos 
tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
53 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

54 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.7.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.7.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.7.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.7.9. EIOPA patalpų nuomos sutartyje nustatyta, kad EIOPA patalpų savininkas turi iš 
anksto duoti sutikimą, kad būtų galima atlikti nekilnojamojo turto pakeitimus ir kad būtų 
galima įrengti papildomą įrangą. Joje taip pat nustatyta, kad susijusius darbus gali atlikti tik 
nuomotojo paskirti rangovai. Dėl šių sutartinių apribojimų EIOPA, netaikydama tinkamos 
viešųjų pirkimų procedūros, renovavimo darbus tiesiogiai skyrė nuomotojo paskirtiems 
rangovams. Tai prieštarauja Finansinio reglamento 164, 167 ir 170 straipsniams. Todėl sumos, 
susijusios su šia sutarties sąlyga (2021 m. išmokėta 288 125 eurų suma, iš kurios 89 240 eurų 
susiję su 2020 m. įsipareigojimais), buvo neteisėtos. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.7.10. Nustatėme EIOPA valdymo ir kontrolės sistemų trūkumų, susijusių su interesų 
konfliktais. 

a) Pagal Priežiūros tarybos darbo tvarkos taisykles, Priežiūros tarybos nariai, kuriems 
kyla interesų konfliktas, negali dalyvauti Priežiūros tarybos diskusijose ar balsuoti 
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šiuo klausimu. Tačiau, jei niekas neprieštarauja, tokie nariai gali dalyvauti posėdyje. 
Dėl to susidaro įspūdis, kad kyla rizika Priežiūros tarybos nepriklausomumui. 

b) 2020 m. liepos mėn. EIOPA Administracinė valdyba patvirtino nepriklausomumo ir 
sprendimų priėmimo politiką, kad būtų išvengta Priežiūros tarybos narių, stebėtojų, 
komisijų narių ir kitų asmenų, kurie susiję su EIOPA veikla, bet nėra jos tiesiogiai 
įdarbinti, interesų konfliktų. Tačiau atsakomybė už praktinės interesų konfliktų 
valdymo tvarkos priėmimą tenka Priežiūros tarybai, o ne Administracinei valdybai. 

c) Administracinė valdyba skiria du vertintojus, kurie rengia pirmininko ir vykdomojo 
direktoriaus metines veiklos rezultatų ataskaitas. Vertintojai šias užduotis atlieka 
net ir tais atvejais, kai gali kilti interesų konfliktų, pavyzdžiui, kai vertintojas yra 
nacionalinės kompetentingos institucijos, kuriai EIOPA svarsto galimybę taikyti 
priemonę pagal EIOPA reglamento 16–19 straipsnius (pavyzdžiui, Sąjungos teisės 
pažeidimo procedūrą), darbuotojas. Tai gali neigiamai paveikti vertintojo ir 
pakartotinio vertintojo nepriklausomumą, o tai prieštarauja EIOPA reglamento 42 
straipsnio 1 dalies reikalavimui. 

3.7.11. 2019–2021 m. EIOPA įvertino vieną galimo interesų konflikto atvejį, susijusį su 
vyresniuoju darbuotoju, pradėjusiu dirbti naują darbą kitur. EIOPA nesikonsultavo su Jungtiniu 
komitetu, kaip to reikalaujama Tarnybos nuostatų II priedo 2 straipsnyje, taigi pažeidė 
Tarnybos nuostatų 16 straipsnį. Vietoj to, EIOPA konsultavosi su viduje įsteigtu organu – 
Interesų konfliktų patariamuoju komitetu, kurį sudaro EIOPA etikos pareigūnas (paskyrimų 
tarnybos paskirtas darbuotojas), EIOPA stebėtojų tarybos narys ir EIOPA valdybos narys, kad 
būtų užtikrintas nepriklausomumas vertinant interesų konfliktus, susijusius su vyresniaisiais 
darbuotojais. Tačiau šis organas negali pakeisti Jungtinio komiteto, kaip numatyta Tarnybos 
nuostatuose. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.7.12. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2018 

Laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojai turėtų dirbti tomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir tiesiogiai įdarbinti darbuotojai. EIOPA turėtų išnagrinėti 
samdomų laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojų darbo sąlygas ir 
užtikrinti, kad jos atitiktų Europos ir nacionalinius darbo teisės aktus. 

Užbaigtas 

2019 

2019 m. biudžeto dokumentuose išsamiai nepaaiškinta, kaip buvo 
apskaičiuoti ES ir ELPA narių nacionalinių kompetentingų institucijų (NKI) 
įnašai. EIOPA niekada nekoregavo apytikriais skaičiavimais pagrįstų NKI 
pensijų įmokų taip, kad jos atitiktų faktinius skaičius, arba neplanavo to 
daryti. 

Užbaigtas 

2019 

EIOPA biudžetą finansuoja NKI ir pati ES. EIOPA steigimo reglamente 
nustatytas toks įnašų santykis: 60 % – NKI, 40 % – ES. Tačiau dėl ELPA NKI 
įnašų taikomas šiek tiek kitoks faktinis santykis. Kai N – 2 metais esama 
biudžeto pertekliaus, EIOPA perskirsto lėšas pagal santykį 60 su 40 
N metais, o ne pagal faktinį N – 2 metų santykį. 

Užbaigtas 

2020 

2020 m. gegužės mėn. EIOPA pasirašė sutartį dėl kontaktinio mokymo 
kursų organizavimo. 2020 m. rugpjūčio mėn. EIOPA pasirašė sutarties 
pakeitimą, į kurį įtrauktas virtualių mokymo kursų rengimas didesnėmis 
kainomis (taikymo srities išplėtimas). Taigi, 2020 m. atlikti susiję 
3 850 eurų mokėjimai (ir 2021 m. atlikti 11 700 eurų mokėjimai) yra 

Užbaigtas 
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Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

netvarkingi. Po mūsų audito 2021 m. EIOPA nutraukė pakeitimo Nr. 1 
galiojimą ir pradėjo naują procedūrą. 

2020 

EIOPA netaikė ES finansiniame reglamente nurodytų delspinigių 2020 m. 
įnašų mokėjimams, kurie buvo gauti pavėluotai iš kelių valstybių narių ir 
ELPA šalių NKI. Pasikonsultavusi su Europos Komisija, EIOPA nusprendė 
taikyti delspinigius už pavėluotus mokėjimus ir apie tai informavo NKI. 

Užbaigtas 

2020 

EIOPA neturi nei ex ante, nei ex post kontrolės sistemos, skirtos 
patikrinti, ar nacionalinėms institucijoms su deleguotaisiais nacionaliniais 
ekspertais susijusi iš anksto kompensuota ir jų prašoma išlaidų suma yra 
tokia, kaip sutarta. Todėl išlaidų deleguotiesiems nacionaliniams 
ekspertams kompensavimas gali būti apskaičiuojamas remiantis 
netiksliomis išlaidomis arba vėlesni išlaidų darbuotojams pokyčiai gali 
būti neužfiksuoti ir į juos gali būti neatsižvelgta. 

Užbaigtas 
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EIOPA atsakymas 
3.7.9. Dėl su saugumu ir veikla susijusių priežasčių pagal dabartinę EIOPA nuomos sutartį 
institucija statybos darbams atlikti įpareigojusi naudotis nuomotojo parinktomis bendrovėmis. 
Šios sąlygos nepaisymas reikštų, kad EIOPA pažeidžia sutartinius įsipareigojimus. Atsižvelgdama 
į Audito Rūmų pastabą, EIOPA, jei ateityje susiklostys panašios aplinkybės, sieks suderinti 
institucijos įsipareigojimus pagal Finansinį reglamentą su nuomos sutartimi nustatytais 
teisiniais įsipareigojimais ir apribojimais. Be to, pradėdama viešųjų pirkimų procedūrą dėl 
naujos nuomos sutarties (dabartinė sutartis baigia galioti 2028 m.), institucija sieks išvengti 
panašių sunkumų, kai įsipareigojimai pagal Finansinį reglamentą prieštarauja nuomos sutartyje 
nustatytiems teisiniams įsipareigojimams. 

3.7.10. a) EIOPA pabrėžia, kad Priežiūros tarybos darbo tvarkos taisyklėmis jau dabar 
įgyvendinama Reglamento 1094/2010 42 straipsnio 3 dalis ir jos reikalavimų griežtai laikomasi. 
Vis dėlto EIOPA glaudžiai bendradarbiauja su ESMA ir EBI, kad išspręstų Audito Rūmų 
susirūpinimą keliantį klausimą dėl nario, kuriam kilo interesų konfliktas, dalyvavimo posėdyje, 
kuriame minėtas klausimas svarstomas arba dėl jo balsuojama. 

b) Nors EIOPA laikosi nuomonės, kad EIOPA reglamento 42 straipsnio 4 dalies nuostata dėl 
praktinės tvarkos iš esmės jau įgyvendinta pagal dabartines Priežiūros tarybos darbo tvarkos 
taisykles, EIOPA pripažįsta, kad visuomet reikia užtikrinti visų jos vidaus taisyklių ir praktinės 
tvarkos teisinį tikrumą. Todėl EIOPA, atsižvelgdama į Audito Rūmų pastabą, minėtą 
Administracinės valdybos politiką pateiks Priežiūros tarybai tvirtinti. 

c) EIOPA pabrėžia, kad praktinis atitinkamo Administracinės valdybos sprendimo (EIOPA-MB-
12/018) dėl pirmininko ir vykdomojo direktoriaus vertinimo įgyvendinimas atitinka Audito 
Rūmų nuomonę. Siekdama oficialiai įtvirtinti savo dabartinę praktiką EIOPA sutinka šiuo 
klausimu įtraukti aiškią nuostatą. 

3.7.11. Vadovaujantis EIOPA etikos taisyklėmis (EIOPA-MB-20–006-Rev1, 3 straipsnio 7 dalis), 
siekiant užtikrinti dalyvaujančių vertintojų nepriklausomumą, įsteigtas interesų konfliktų 
patariamasis komitetas (angl. ACCI), kurį sudaro EIOPA etikos pareigūnas (paskyrimų tarnybos 
paskirtas darbuotojas), EIOPA Priežiūros tarybos narys ir EIOPA Administracinės valdybos 
narys, kuriam pavesta spręsti su pirmininku susijusius etikos klausimus (kuris pagal Tarnybos 
nuostatų 16 straipsnį veikia ir kaip Jungtinis komitetas). Todėl buvo konsultuotasi su ACCI ir šis 
atvejis buvo įvertintas. ACCI padarė išvadą, kad interesų konflikto nėra, ir paragino EIOPA 
Priežiūros tarybą priimti sprendimą šiuo klausimu. Vėliau EIOPA Priežiūros taryba 2021 m. 
lapkričio 11 d. sprendimu patvirtino veikimo tvarką, kurią ACCI vėliau perdavė atitinkamam 
asmeniui. Atsižvelgdama į Audito Rūmų pastabą, iškilus panašiam klausimui EIOPA ateityje 
ketina konsultuotis su ACCI ir Jungtiniu komitetu. 
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3.8. Europos inovacijos ir technologijos 
institutas (EIT) 

Įvadas 

3.8.1. Budapešte įsikūręs Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) buvo įsteigtas 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 294/200855; jis vėliau buvo panaikintas ir 
pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/81956. EIT prisideda prie 
tvaraus ekonomikos augimo ir konkurencingumo ES, remdamas inovacijas ES ir valstybių narių 
lygmeniu. Šiuo tikslu jis teikia dotacijas žinių ir inovacijos bendrijoms (ŽIB), susiejančioms 
aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir verslo sritis, ir taip siekia skatinti inovacijas ir verslumą. 
2021 m. dotacijos ŽIB sudarė 350 milijonų eurų (2020 m. – 568 milijonus eurų), t. y. 98 % visų 
EIT išlaidų (2020 m. – 99 %). 3.8.1 diagramoje pateikti pagrindiniai EIT duomenys57. 

3.8.1 diagrama. Pagrindiniai EIT duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: EIT 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; EIT pateikti personalo 
duomenys. 

Biudžetas sumažėjo, nes 2021 m. ŽIB skirtų ir įgyvendintų dotacijų suma buvo gerokai mažesnė 
dėl perėjimo nuo ankstesnės prie naujosios daugiametės finansinės programos laikotarpių. 

                                                             
55 Reglamentas (EB) Nr. 294/2008 dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto įsteigimo. 

56 Reglamentas (ES) 2021/819 dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto. 

57 Daugiau informacijos apie EIT užduotis ir veiklą pateikta jo svetainėje 
https://eit.europa.eu/. 

560

407

Biudžetas (milijonais eurų)*

66

64

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A097%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0819
https://eit.europa.eu/
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Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.8.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama EIT vadovybės 
pateiktos informacijos analizė. 

3.8.3. Mūsų nuomonės pagrindas, EIT vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.8.4. Mes auditavome: 

a) Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) finansines ataskaitas, kurias 
sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės58 
ir EIT biudžeto vykdymo59 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

                                                             
58 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

59 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.8.5. Mūsų nuomone, EIT finansinėse ataskaitose EIT finansinė būklė 2021 m. 
gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių metų jo operacijų rezultatai, pinigų 
srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to 
reikalaujama pagal jo finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas 
apskaitos taisykles. Šios finansinės ataskaitos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais 
viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.8.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.8.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.8.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.8.9. Dviejų audituotų mokėjimų atveju EIT patvirtino susijusius biudžetinius 
įsipareigojimus tik po to, kai buvo pasirašytos sutartys. Tai prieštarauja Finansinio reglamento 
73 straipsnio 2 daliai. 
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Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.8.10. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2017 ŽIB neįsisavino visų EIT skirtų dotacijų sumų. N. d. 

2017 
EIT skelbia pranešimus apie laisvas darbo vietas savo interneto svetainėje 
ir HR GD interneto svetainėje, bet paprastai jų neskelbia Europos 
personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje. 

Užbaigtas 

2016 / 2019 Padidėjus EIT biudžetui ir didėjant ŽIB, kurias reikia prižiūrėti, skaičiui, 
etatų skaičius atitinkamai nepadidėjo. 

Neįvykdytas 

EIT nekontroliuoja 
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EIT atsakymas 
3.8.9. Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) atsižvelgė į Audito Rūmų pastabą. 

 
Įgyvendinant 2023 m. dotacijų ciklą, dotacijoms valdyti EIT naudos Europos Komisijos 
programos „Europos horizontas“ standartines IT priemones („eGrants“), nes šiose 
sitemose įdiegtos tinkamos panašioms klaidoms kelią užkertančios vidaus kontrolės 
priemonės. 

 
Atsižvelgiant į pokyčius bus atnaujinta atitinkama EIT finansinių grandinių standartinė 
veiklos procedūra. 
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3.9. Europos jūrų saugumo agentūra 
(EMSA) 

Įvadas 

3.9.1. Lisabonoje įsikūrusi Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) įsteigta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1406/200260. EMSA užtikrina aukštą jūrų saugumo 
lygį, užkerta kelią taršai iš laivų, teikia techninę pagalbą Europos Komisijai ir valstybėms 
narėms ir prižiūri bei vertina ES teisės aktų įgyvendinimą. 3.9.1 diagramoje pateikti 
pagrindiniai EMSA duomenys61. 

3.9.1 diagrama. Pagrindiniai EMSA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: EMSA 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; EMSA pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.9.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama EMSA 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

                                                             
60 Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą. 

61 Daugiau informacijos apie EMSA užduotis ir veiklą galima rasti jos svetainėje 
www.emsa.europa.eu. 

119

125

Biudžetas (milijonais eurų)*

267

273

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32002R1406&qid=1649781576861
http://www.emsa.europa.eu/
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3.9.3. Mūsų nuomonės pagrindas, EMSA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.9.4. Mes auditavome: 

a) Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) finansines ataskaitas, kurias sudaro 
2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės62 ir 
EMSA biudžeto vykdymo63 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.9.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EMSA finansinėse 
ataskaitose EMSA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių 
finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais 
reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį 
reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos 
tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
62 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

63 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.9.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.9.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.9.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.9.9. 2021 m. EMSA, remdamasi Finansinio reglamento 172 straipsnio 3 dalies d punktu, 
iš dalies pakeitė 14 konkrečių paslaugų teikimo sutarčių. Bendra pradinė šių sutarčių vertė 
buvo 8,9 milijono eurų, o bendra pakeista vertė – 15,7 milijono eurų. Taigi pakeitimų vertė 
buvo 6,8 milijono eurų, t. y. pradinė sutarčių vertė padidėjo 76 %. 

Pagal Finansinio reglamento 172 straipsnio 3 dalies d punktą leidžiama daryti sutarčių 
pakeitimus, kuriais nekeičiami minimalūs pradinės viešųjų pirkimų procedūros reikalavimai ir 
kurie neviršija 10 % pradinės sutarčių vertės, išskyrus atvejus, kai vertė pakeičiama griežtai 
taikant viešųjų pirkimų dokumentų arba sutarčių nuostatas. EMSA šį konkretų atvejį naudojo 
kaip minėtų 14 pakeitimų teisinį pagrindą. 

Šiose konkrečiose sutartyse (įskaitant susijusius viešųjų pirkimų dokumentus) aiškiai 
nenurodyta, kad vertė gali būti padidinta. Todėl sutarties vertė negalėjo padidėti „griežtai 
taikant pirkimo dokumentų ar sutartes nuostatas“. Dėl minėtų 14 pakeitimų pradinė sutarčių 
vertė padidėjo daugiau nei 10 %, taigi, jie neatitiko Finansinio reglamento 172 straipsnio 
3 dalies d punkto. 
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Tačiau 2021 m. išmokėtos sumos (5,4 milijono eurų) susidarė taikant atitinkamose 
preliminariosiose sutartyse nustatytas vieneto kainas ir neviršijo pradinės preliminariosios 
sutarties viršutinės ribos. Atsižvelgiant į tai, kad kiekviena preliminarioji sutartis buvo sudaryta 
su vienu ekonominės veiklos vykdytoju, minėti pakeitimai nepakeitė ekonominės pusiausvyros 
rangovo naudai ir neiškraipė konkurencijos. Taigi šie mokėjimai nebuvo paveikti. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.9.10. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2020 

ES finansiniame reglamente nustatyta, kad mokėjimai turi būti atlikti per 
nustatytą 30 dienų laikotarpį. 2020 m. EMSA to nepadarė 11 % atvejų. 
2019, 2018, 2017 ir 2016 m. nustatėme panašius ar net didesnius 
vėlavimus. Buvo dedama pastangų siekiant vėlavimus sumažinti, tačiau 
dėl šio pasikartojančio trūkumo EMSA kyla finansinė rizika ir rizika 
reputacijai. 

Užbaigtas 

2020 

2020 m. EMSA visiems darbuotojams, įdarbintiems kaip laikinieji 
darbuotojai, iš karto po jų komandiravimo į EMSA, sumokėjo įsikūrimo 
išmokas ir dienpinigius. EMSA nesiėmė pakankamų veiksmų, kad 
patikrintų teises į šias išmokas. Tai – vidaus kontrolės trūkumas. 

Užbaigtas 

2020 

Penki vadovaujamas pareigas EMSA einantys darbuotojai turi įgaliojimų, 
kurie dėl visų biudžeto punktų suteikia jiems visiškai tokių pačių galių, 
kaip ir vykdomojo direktoriaus. Be to, EMSA vykdomasis direktorius 
pasirašė sprendimą, kuriuo vykdomojo direktoriaus kasmetinių atostogų 
metu paskirti laikinai einantys pareigas vykdomieji direktoriai ir įgalioti 
laikinai paskyrimų tarnybos pareigūnų pareigas einantys asmenys, ir tuo 
laikotarpiu visiškai delegavo šias dvi funkcijas. 

Užbaigtas 
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EMSA atsakymas 
3.9.9. EMSA atsižvelgia į Europos Audito Rūmų pastabą ir ėmėsi priemonių, kad būsimų viešųjų 
pirkimų specifikacijos ir sutarčių šablonai būtų atitinkamai pakeisti. 
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3.10. Europos Sąjungos kibernetinio 
saugumo agentūra (ENISA) 

Įvadas 

3.10.1. Atėnuose įsikūrusi Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA) 
įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/88164. Pagrindinė ENISA 
užduotis – pasiekti aukštą bendrą kibernetinio saugumo lygį visoje Sąjungoje, be kita ko, 
aktyviai padedant valstybėms narėms ir Sąjungos institucijoms, įstaigoms, organams ir 
agentūroms gerinti kibernetinį saugumą ir teikiant konsultacijas bei ekspertines žinias visiems 
atitinkamiems Sąjungos suinteresuotiesiems subjektams. Iš pradžių ENISA buvo įsteigta kaip 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 460/200465. 3.10.1 diagramoje pateikti pagrindiniai ENISA duomenys66. 

3.10.1 diagrama. Pagrindiniai ENISA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: ENISA 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; ENISA pateikti personalo 
duomenys. 

Darbuotojų skaičius 2021 m. padidėjo dėl to, kad ENISA sėkmingai užpildė keletą ilgalaikių 
laisvų darbo vietų. 

                                                             
64 Reglamentas (ES) 2019/881 dėl ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros) 

ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo. 

65 Reglamentas (EB) Nr. 460/2004, įsteigiantis Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūrą. 

66 Daugiau informacijos apie ENISA užduotis ir veiklą galima rasti jos svetainėje 
www.enisa.europa.eu. 

26

29

Biudžetas (milijonais eurų)*

87

106

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0460&qid=1652180477522
http://www.enisa.europa.eu/
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Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.10.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama ENISA 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.10.3. Mūsų nuomonės pagrindas, ENISA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.10.4. Mes auditavome: 

a) Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros (ENISA) finansines 
ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinės būklės67 ir ENISA biudžeto vykdymo68 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.10.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų ENISA 
finansinėse ataskaitose ENISA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 

                                                             
67 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

68 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.10.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.10.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.10.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.10.9. ENISA sistemingai sudaro mažos vertės sutartis be leidimus suteikiančio 
pareigūno patvirtinto ir pasirašyto atitinkamo sprendimo dėl sutarties skyrimo, o tai neatitinka 
Finansinio reglamento I priedo 30.3–30.4 punktų. 

3.10.10. Siekdama nuspręsti, ar tam tikrą paslaugą perduoti išorės paslaugų teikėjui, ar 
teikti ją savo viduje, ENISA parengė ir naudoja sąnaudų ir naudos analizės metodiką. Tačiau ši 
metodika turi koncepcijos trūkumų, galinčių turėti įtakos sprendimų priėmimo proceso 
objektyvumui, ir dėl to ENISA gali kilti finansinė rizika. 

3.10.11. Finansinio reglamento 167 straipsnyje reikalaujama, kad vykdant viešųjų 
pirkimų procedūras būtų aiškiai atskirti atrankos ir sutarties skyrimo kriterijai. Atrankos 
kriterijai turi būti susiję tik su konkurso dalyvių įvertinimu, o sutarties skyrimo kriterijai – tik su 
pasiūlymų vertinimu. Nustatėme, kad dviejose viešųjų pirkimų procedūrose ENISA kaip 
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sutarties skyrimo kriterijų naudojo įmonės techninį pajėgumą, kuris aiškiai susijęs su konkurso 
dalyvio, o ne pasiūlymo vertinimu. Toks atrankos ir sutarties skyrimo kriterijų sutapimas 
mažina teisinį tikrumą, kenkia ENISA reputacijai ir kelia teisinę riziką. 

3.10.12. 2019–2021 m. ENISA įvertino du galimo interesų konflikto atvejus, susijusius su 
vyresniuoju darbuotoju, pradėjusiu dirbti naują darbą kitur. Vienu mūsų peržiūrėtu atveju 
nustatėme, kad, ENISA, pažeisdama Tarnybos nuostatų 16 straipsnį, nesikonsultavo su 
Jungtiniu komitetu. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.10.13. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2018 

ENISA neturėjo itin svarbių pareigybių politikos, pagal kurią būtų 
nustatomos itin svarbios funkcijos, jos nuolatos atnaujinamos ir 
nustatomos tinkamos priemonės, kuriomis būtų mažinama asmeninių 
interesų rizika. Tai neatitiko ENISA vidaus kontrolės standartų. ENISA 
turėtų priimti ir įgyvendinti itin svarbių pareigybių politiką. 

Užbaigtas 

2019 

Palyginti su praėjusiais metais, 2019 m. ENISA labai padidino naudojimąsi 
laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojų paslaugomis (29 % visos faktinės 
darbo jėgos). Tai rodo, kad ENISA padidino savo priklausomybę nuo 
laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojų daugelyje įvairių savo veiklos 
sričių. 

Užbaigta 

2019 

ENISA ir laikinojo įdarbinimo įmonės sutartyje nėra nustatytų pagrindinių 
įdarbinimo sąlygų, kad būtų galima pagrįsti kategoriją, pagal kurią 
įdarbinamas laikinojo įdarbinimo įmonės darbuotojas. Laikinojo įdarbinimo 
įmonių darbuotojai taip pat negauna tokių pat socialinių išmokų kaip 
ENISA darbuotojai. 

Užbaigtas 

2020 
Nuo sausio 1 d. iki vasario 12 d. darbuotojas leido vykdyti biudžetinius 
įsipareigojimus ir mokėjimus be galiojančio įgaliojimų delegavimo. 
Nepaisant to, kad mokėjimų suma neviršija šiam auditui nustatytos 

Užbaigtas 
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Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

reikšmingumo ribos, nes ji sudaro 1,6 % visų 2020 m. turėtų mokėjimų 
asignavimų, šis klausimas yra reikšmingas dėl savo pobūdžio. 

2020 
ENISA nepriėmė vidaus taisyklių, kuriomis būtų siekiama užtikrinti 
įgaliojimų perdavimo tęstinumą tais atvejais, kai deleguojantys ar 
deleguoti leidimus suteikiantys pareigūnai palieka savo pareigas. 

Užbaigtas 

2020 

ECA nustatė keletą ENISA įgaliojimų perdavimo procedūrų trūkumų. Vienu 
atveju įgaliojimų perdavimo galiojimas buvo kelis mėnesius pasibaigęs, 
tačiau darbuotojai ir toliau tvirtino sandorius. Kitais atvejais darbuotojai 
jiems suteiktus įgaliojimus turėjo patvirtinti savo parašu – daugeliu atvejų 
daugiau nei po dešimties mėnesių. Galiausiai, pastebėjome įgaliojimų 
perdavimo ir jo parametrų IT sistemoje neatitikimų. 

Užbaigtas 
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ENISA atsakymas 
3.10.9. ENISA sutinka ir palankiai vertina šią audito pastabą ir jau ėmėsi būtinų veiksmų šiam 
susirūpinimą keliančiam klausimui spręsti. 

3.10.10. ENISA sutinka ir palankiai vertina šią audito pastabą ir jau ėmėsi būtinų veiksmų šiam 
susirūpinimą keliančiam klausimui spręsti. 

3.10.11. ENISA sutinka ir palankiai vertina šią audito pastabą ir jau ėmėsi būtinų veiksmų šiam 
susirūpinimą keliančiam klausimui spręsti. 

3.10.12 Nors Jungtinis komitetas atlieka tik konsultacinį vaidmenį ir dėl to nustatytas trūkumas 
neturėjo poveikio priimamiems sprendimams, vis dėlto ENISA sutinka su šia audito pastaba ir 
palankiai ją vertina. Todėl siekdama laikytis taikytinų teisės aktų, ENISA oficialiai sudarys 
Jungtinį komitetą. 

 

 



 128 

Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ESGA) 

 

3.11. Europos Sąjungos geležinkelių 
agentūra (ESGA) 

Įvadas 

3.11.1. Lilyje ir Valansjene įsikūrusi Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ESGA) 
įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 881/200469, kuris 2016 m. buvo 
panaikintas ir pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/79670. ESGA 
tikslas – padidinti Europos geležinkelių sistemų sąveikumo ir saugos lygį. ESGA taip pat yra už 
leidimų, sertifikatų ir patvirtinimų išdavimą šioje srityje atsakinga ES agentūra. 
3.11.1 diagramoje pateikti pagrindiniai ESGA duomenys71. 

3.11.1 diagrama. Pagrindiniai ESGA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: ESGA 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; ESGA pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.11.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama ESGA 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

                                                             
69 Reglamentas (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantis Europos geležinkelio agentūrą. 

70 Reglamentas (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros. 

71 Daugiau informacijos apie ESGA užduotis ir veiklą galima rasti jos svetainėje 
www.era.europa.eu. 

37

40

Biudžetas (milijonais eurų)*

177

188

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0881&qid=1652738429148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0796
http://www.era.europa.eu/
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3.11.3. Mūsų nuomonės pagrindas, ESGA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.11.4. Mes auditavome: 

a) Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (ESGA) finansines ataskaitas, kurias 
sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės72 
ir ESGA biudžeto vykdymo73 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.11.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų ESGA 
finansinėse ataskaitose ESGA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
72 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

73 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.11.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.11.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.11.8. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2013 m. ESGA įsikūrusi Lilyje ir Valansjene. Tikėtina, kad centralizavus visas 
operacijas vienoje vietoje, išlaidas būtų galima sumažinti. N. d. 

2018 

2019 m. ESGA pradės rinkti mokesčius ir rinkliavas už sertifikavimo 
užduotis. Naujajame reglamente buvo reikalaujama, kad būtų atsižvelgta 
į specialius mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) poreikius. ESGA turėtų 
nustatyti veiksmingas kontrolės priemones, kad patikrintų pareiškėjų 
MVĮ statusą. 

Vykdomas 

2019 
ESGA nepatikrino sumų, kurias Europos Komisija jai pateikė pagal 
susitarimą dėl paslaugų lygio išrašytose sąskaitose faktūrose už įvairių IT 
paslaugų teikimą. Tai rodo ESGA vidaus kontrolės trūkumus. 

Užbaigtas 
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ESGA atsakymas 
Agentūra susipažino su Audito Rūmų ataskaita. 
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3.12. Europos vertybinių popierių ir 
rinkų institucija (ESMA) 

Įvadas 

3.12.1. Paryžiuje įsikūrusi Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) įsteigta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/201074. ESMA misija – stiprinti 
investuotojų apsaugą ir skatinti finansų rinkų stabilumą ir tinkamą veikimą. ESMA savo misiją ir 
tikslus pasiekia vykdydama keturias veiklos rūšis: vertindama investuotojams, rinkoms ir 
finansiniam stabilumui kylančias rizikas, rengdama ES finansų rinkoms bendrą taisyklių sąvadą, 
skatindama priežiūros konvergenciją ir tiesiogiai prižiūrėdama konkrečius finansų sektoriaus 
subjektus. 3.12.1 diagramoje pateikti pagrindiniai ESMA duomenys75. 

3.12.1 diagrama. Pagrindiniai ESMA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: ESMA 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; ESMA pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.12.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 

                                                             
74 Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos 

vertybinių popierių ir rinkų institucija). 

75 Daugiau informacijos apie ESMA užduotis ir veiklą galima rasti jos svetainėje 
www.esma.europa.eu. 

60

69

Biudžetas (milijonais eurų)*

250

308

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1095&qid=1651460320912
http://www.esma.europa.eu/
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įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama ESMA 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.12.3. Mūsų nuomonės pagrindas, ESMA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.12.4. Mes auditavome: 

a) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) finansines ataskaitas, 
kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės 
būklės76 ir ESMA biudžeto vykdymo77 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.12.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų ESMA 
finansinėse ataskaitose ESMA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
76 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

77 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.12.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.12.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.12.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.12.9. Paslaugų, kurių sąmatinė vertė – 45 000 eurų, pirkime nustatėme, kad ESMA 
pradėjo derybų procedūrą jos neskelbdama ir taip pažeidė Finansinio reglamento I priedo 3.1 
punktą dėl priežasčių, susijusių su paslaugos pobūdžiu. ESMA vidaus kontrolės standartuose 
reikalaujama, kad prieš imantis veiksmų visi nukrypimo nuo nustatytų procesų ir procedūrų 
atvejai būtų pagrįsti ir patvirtinti centralizuotai registruojamose išimčių ataskaitose. Tačiau šiuo 
atveju ESMA to ėmėsi tik po mūsų audito. 

3.12.10. Nustatėme ESMA valdymo ir kontrolės sistemų trūkumų, susijusių su interesų 
konfliktais. 

a) Pagal Priežiūros tarybos darbo tvarkos taisykles, Priežiūros tarybos nariai, kuriems 
kyla interesų konfliktas, negali dalyvauti diskusijose ar balsuoti šiuo klausimu. Tačiau 
tokie nariai gali dalyvauti posėdyje, išskyrus atvejus, kai dauguma narių balsuoja dėl 
jų pašalinimo. Dėl to susidaro įspūdis, kad kyla rizika Priežiūros tarybos 
nepriklausomumui. 
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b) ESMA pirmininko ir vykdomojo direktoriaus vertinimo taisyklėse nėra aiškiai 
nurodyta, kad Priežiūros tarybos narys, kurio NKI yra arba gali būti taikomos 
procedūros pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16–19 straipsnius (pavyzdžiui, ES 
teisės pažeidimo procedūra), negali būti vertintojas ar apeliacinis vertintojas arba 
vykdomasis direktorius. Tai gali neigiamai paveikti vertintojo nepriklausomumą ir 
vertinamąjį. Nustatėme, kad ankstesniais metais atliekant tokį vertinimą iškilo 
interesų konflikto rizika, o ESMA neskubėjo imtis rizikos mažinimo veiksmų. Taip pat 
nustatėme, kad ESMA aktyviai nestebėjo galimų interesų konflikto atvejų. 
Pavyzdžiui, ji neįvertino, ar dėl ankstesnių sprendimų, susijusių su NKI, gali kilti 
konfliktas. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.12.11. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2018 

Dėl kredito reitingų agentūroms ir sandorių duomenų saugykloms 
taikomų mokesčių susidaręs perteklius ir deficitas gali lemti metinį 
veiklos kryžminį finansavimą. ESMA turėtų rasti būdų tokiam kryžminiam 
finansavimui išvengti. 

Neįvykdytas 

(ESMA nekontroliuoja) 

2019 
ESMA niekada nekoregavo apytikriais skaičiavimais pagrįstų nacionalinių 
kompetentingų institucijų apskaičiuotų N metų pensijų įmokų taip, kad 
jos atitiktų faktinius skaičius, arba neplanavo to daryti. 

Užbaigtas 

2020 

Nepriklausomi auditoriai tik ribotai peržiūrėjo sandorių duomenų 
saugyklų informaciją mokesčiams apskaičiuoti. Buvo paskelbtas 
konsultacijoms skirtas dokumentas, kuriame siūloma supaprastinti 
sandorių duomenų saugyklų apyvartos nustatymo metodą. 
Deleguotuosius aktus dėl kredito reitingų agentūrų mokesčių ir sandorių 
duomenų saugyklų peržiūri Komisija. ESMA pakartojo, kad būtina atlikti 
peržiūrą. 

Neįvykdytas 

(ESMA nekontroliuoja) 

2020 

Reglamente dėl kredito reitingų agentūrų (KRA) numatyta galimybė 
apeiti apmokestinimo mechanizmą. KRA taip pat galėtų išvengti 
mokesčių perkeldamos pajamas į ES nepriklausančias jurisdikcijas. Tam, 
kad reglamentas būtų pakeistas, Europos Komisija turi inicijuoti teisės 
akto pakeitimus. ESMA paskelbė konsultacijoms skirtą dokumentą ir 

Neįvykdyta 

(ESMA nekontroliuoja) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1060&qid=1652738625440
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Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

pateikė Europos Komisijai techninių rekomendacijų dėl reglamento 
pakeitimų. 

2020 

Silpnos vidaus kontrolės priemonės, susijusios su laiko, per kurį ESMA 
turėjo apmokėti, stebėjimu laiko ir priemonių sutartyje pagal 
preliminariąją sutartį dėl IT konsultavimo paslaugų (ne vietoje dirbtų 
dienų skaičiaus patikrinimas). 

Užbaigtas 

2020 

ESMA pasirašė pagrindinę duomenų paslaugų sutartį. Didžiausia sutarties 
suma nebuvo aiškiai nurodyta, nes buvo naudojamas paslaugų teikėjo 
šablonas. Be to, pasirašęs leidimus suteikiantis pareigūnas buvo įgaliotas 
pasirašyti teisinius įsipareigojimus tik dėl pusės atitinkamos sumos. Po 
audito ESMA ėmėsi taisomųjų veiksmų šiam klausimui spręsti (t. y. 
vykdomasis direktorius sutartį patvirtino antruoju parašu). 

Užbaigtas 

2020 
ESMA netaikė delspinigių keletui kredito reitingų agentūrų. Leidimus 
suteikiantis pareigūnas nenustatė gautinų sumų ir nepriėmė oficialaus 
sprendimo atsisakyti šių sumų. 

Užbaigtas 
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ESMA atsakymas 
3.12.9. Ex ante informacija nepaviešinta dėl konkrečios viešųjų pirkimų taikymo srities. Ši išimtis 
buvo tinkamai dokumentuota ex post (2021 m. pabaigoje) ir patvirtinta po Audito Rūmų atlikto 
audito. Be to, ESMA jau ėmėsi būtinų priemonių, kad ateityje panašių atvejų būtų išvengta. 

3.12.10. ESMA yra visapusiškai įsipareigojusi laikytis aukščiausių etikos standartų užtikrinant 
interesų konfliktų prevenciją, kaip nustatyta ESMA steigimo reglamente. 

a) Dabartinės interesų konfliktą reglamentuojančios ESMA taisyklės visiškai atitinka ESMA 
reglamento 42 straipsnio 3 dalį, kurioje reikalaujama, kad nariai, kuriems kyla interesų 
konfliktas, „susilaikytų nuo dalyvavimo diskusijose ir balsavimo“ dėl priemonių, dėl kurių 
valdybos nariams gali kilti interesų konfliktas. 

ESMA jau taikoma praktika, skirta Valdybos nariams (ir juos lydintiems darbuotojams), ESMA 
pirmininkui ir vykdomajam direktoriui, kuriems kyla interesų konfliktas, reikalaujant, kad jie 
pasišalintų iš (virtualios) valdybos susitikimų patalpos. 

Liepos 7 d. ESMA Priežiūros taryba iš dalies pakeitė savo politiką, aiškiai nurodydama, kad nariai, 
kuriems kyla interesų konfliktas, paliktų patalpą, kaip reikalauja dabartinė praktika. 

b) ESMA atsižvelgia į Audito Rūmų pastabą. ESMA laikosi nuomonės, kad interesų konflikto rizika 
tuo konkrečiu atveju buvo maksimaliai sumažinta, nes galutiniame vertinime vertintojas 
nedalyvavo. 

Kalbant apie visą ESMA valdybos narių, įskaitant vertintojus, vykdomą veiklą, taikant ne 
darbuotojams skirtą interesų konfliktų politiką, jiems ir toliau taikoma prievolė deklaruoti 
pareigas, įskaitant pareigą be metinės interesų deklaracijos ir galimų interesų konfliktų, iškilusių 
dėl tam tikrame Valdybos posėdyje, kvietime ir (arba) rašytinėje procedūroje aptariamų 
klausimų arba sprendimų, pranešti apie kylantį ad hoc interesų konfliktą. 

ESMA neprieštarauja tam, kad vertinimo procese būtų pateikta aiški nuoroda į interesų 
konfliktų politiką. Be to, ESMA jau nustatė papildomą apsaugos priemonę – renkami ad hoc 
patvirtinimai, kad valdybos nariams, kolegų paskirtiems parengti ESMA vyresniųjų vadovų 
2021 m. vertinimo ataskaitų projektus, interesų konflikto nekyla. 

 

 



 140 

Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra (EUSPA) 

 

3.13. Europos Sąjungos kosmoso 
programos agentūra (EUSPA) 

Įvadas 

3.13.1. Prahoje įsikūrusi Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra (EUSPA) 
įsteigta Reglamentu (ES) 2021/69678. EUSPA valdo ES kosmoso programą ir taip prisideda prie 
ES klestėjimo ir saugumo. EUSPA pakeitė Europos pasaulinę navigacijos palydovų sistemos 
agentūrą (GSA), kuri 2010 m. sausio 1 d. perėmė visas funkcijas, kurios buvo anksčiau priskirtos 
bendrajai įmonei „Galileo“. 3.13.1 diagramoje pateikti pagrindiniai EUSPA duomenys79. 

3.13.1 diagrama. Pagrindiniai EUSPA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: EUSPA 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; EUSPA pateikti personalo 
duomenys. 

Pagal naująja ES kosmoso programą buvo išplėsti EUSPA įgaliojimai, todėl 2021 m. biudžetas 
padidėjo. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.13.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 

                                                             
78 Reglamentas (ES) 2021/696, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa ir įsteigiama 

Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra. 

79 Daugiau informacijos apie EUSPA užduotis ir veiklą pateikta jos svetainėje 
www.euspa.europa.eu. 

1 584

2 666

Biudžetas (milijonais eurų)*

212

242

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32021R0696
http://www.euspa.europa.eu/
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įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama EUSPA 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.13.3. Mūsų nuomonės pagrindas, EUSPA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.13.4. Mes auditavome: 

a) Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros (EUSPA) finansines 
ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinės būklės80 ir EUSPA biudžeto vykdymo81 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.13.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EUSPA 
finansinėse ataskaitose EUSPA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
80 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

81 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Dalyko pabrėžimas 

3.13.6. Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų 6.1 pastabą, kurioje aprašomas 
Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą poveikis EUSPA finansinių rezultatų ataskaitai ir 
balansui. 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.13.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.13.8. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.13.9. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.13.10. Atlikę įdarbinimo procedūrų auditą dviejose jų nustatėme keletą procedūrinių 
trūkumų, kurie pažeidžia skaidrumo ir vienodo požiūrio principus. 

a) Abiem atvejais pranešimuose apie laisvas darbo vietas nebuvo nurodytas nei balų, 
kuriuos kandidatai turėtų gauti, kad būtų įtraukti į galutinį arba rezervo sąrašą, 
skaičius, nei kandidatų, kurie bus įtraukti į galutinį arba rezervo sąrašą, skaičius. Šie 
skaičiai buvo oficialiai nurodyti tik atrankos komisijos galutinėse ataskaitose, 
paskelbtose išnagrinėjus kandidatų paraiškas. 
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b) Atrankos komisijos nurodymai dėl balų skyrimo pagal įvairius atrankos kriterijus 
nebuvo pakankamai išsamūs, kad būtų galima užtikrinti, kad atrankos komisijos 
nariai laikytųsi nuoseklaus požiūrio. 

c) Vienoje iš dviejų įdarbinimo procedūrų vienam iš testų nebuvo iš anksto nustatyta 
vertinimo balais sistema. 

3.13.11. 2019–2021 m. EUSPA įvertino vieną galimo interesų konflikto atvejį, susijusį su 
vyresniuoju darbuotoju, pradėjusiu dirbti naują darbą kitur. EUSPA patvirtino naują darbą su 
apribojimais. Tačiau, nepaisant bendros pareigos motyvuoti savo sprendimus, EUSPA 
nepateikė šių apribojimų pagrindimo. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.13.12. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2017 E. pirkimai: GSA dar nenaudoja jokių Europos Komisijos parengtų IT 
priemonių, skirtų e. viešiesiems pirkimams. Užbaigtas 

2019 

Nėra parengtos išsamios ex ante ar ex post strategijos, pagal kurią būtų 
galima patvirtinti nurodytų EKA patirtų išlaidų, susijusių su EGNOS ir 
GALILEO programų įgyvendinimu, tikslumą. Tai kelia riziką, kad GSA 
mokėjimai EKA gali būti apskaičiuojami remiantis netiksliomis išlaidomis, 
o tai gali turėti įtakos GSA finansinėms ataskaitoms. 

Užbaigtas 
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EUSPA atsakymas 
3.13.10. Agentūra planuoja pakeisti įvairius įdarbinimo procedūrų aspektus, kad būtų 
atsižvelgta į pateiktas pastabas. 

3.13.11. EUSPA priima Audito Rūmų pastabą ir vykdydama savo procedūras tinkamai į ją 
atsižvelgs. EUSPA norėtų paaiškinti, kad šiuo konkrečiu atveju ji nenurodė sprendime nustatytų 
apribojimų motyvų, nes juos laikė savaime suprantamais, kadangi: 
 
— apribojimai buvo taikomi tik rengiant pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų, dotacijų ar kvietimų 

dalyvauti apdovanojimų konkursuose, kuriuose minimas asmuo dalyvavo dirbdamas 
Agentūroje; 

— sprendimas susijęs su buvusiu aukštesnio rango Agentūros darbuotoju, kuris turėtų 
puikiai žinoti taikytinas taisykles. 
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Pagal DFP 2 išlaidų kategoriją 

„Sanglauda, atsparumas ir vertybės“ 
finansuojamos agentūros 
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3.14. Europos profesinio mokymo 
plėtros centras (Cedefop) 

Įvadas 

3.14.1. Salonikuose įsikūręs Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) 
įsteigtas Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 337/7582, kuris vėliau buvo panaikintas 2019 m. sausio 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/12883. Cedefop skatina profesinio 
mokymo plėtrą ES lygmeniu ir renka bei platina su profesinio mokymo sistemomis susijusius 
dokumentus. 3.14.1 diagramoje pateikti pagrindiniai Cedefop duomenys84. 

3.14.1 diagrama. Pagrindiniai Cedefop duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: Cedefop 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; Cedefop pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.14.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama Cedefop 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

                                                             
82 Reglamentas (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo. 

83 Reglamentas (ES) 2019/128, kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras 
(CEDEFOP) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 337/75. 

84 Daugiau informacijos apie Cedefop užduotis ir veiklą galima rasti jo svetainėje 
www.cedefop.europa.eu. 

25

25

Biudžetas (milijonais eurų)*

108

108

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=OJ:L:1975:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32019R0128
http://www.cedefop.europa.eu/
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3.14.3. Mūsų nuomonės pagrindas, Cedefop vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.14.4. Mes auditavome: 

a) Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) finansines ataskaitas, 
kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės 
būklės85 ir Cedefop biudžeto vykdymo86 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.14.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Cedefop 
finansinėse ataskaitose Cedefop finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jo operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jo 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
85 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

86 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.14.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.14.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.14.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.14.9. Nustatėme Cedefop įdarbinimo procedūrų trūkumų. 

a) Vienu atveju Cedefop naudojosi išorės konsultantų paslaugomis, kad patikrintų 
paraiškas pagal pranešime apie laisvą darbo vietą nustatytus pirminės atrankos 
kriterijus. Konsultantai pateikė savo vertinimą, tačiau atrankos komisija nusprendė 
šio vertinimo netaikyti dėl kai kurių pirminės atrankos kriterijų. Vietoj to ji pati atliko 
šią patikros proceso dalį. Mes nustatėme didelių neatitikimų tarp Cedefop atlikto 
vertinimo ir konsultantų atlikto vertinimo. Šiuos neatitikimus, kurie galėtų būti 
palankūs arba nepalankūs kandidatams, lėmė tai, kad nebuvo aiškių ir išsamių 
gairių, kaip atlikti vertinimą pagal pirminės atrankos kriterijus. 

b) Dviejų įdarbinimo procedūrų atveju nuotoliniai testai raštu vyko keletą dienų, todėl 
padidėjo rizika, kad testų turinys galėjo būti atskleistas be leidimo. Vienu iš šių 
dviejų atvejų procedūra vyko keturias dienas, tarp jų – savaitgalį. Cedefop nesiėmė 
visų būtinų priemonių, kad sukurtų veiksmingą vidaus kontrolės mechanizmą 
susijusiai rizikai mažinti. Po mūsų audito Cedefop pakoregavo savo procedūras, kad 
jas pritaikytų būsimoms įdarbinimo procedūroms. 
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3.14.10. Mes taip pat nustatėme mokėjimų valdymo trūkumų, visų pirma susijusių su 
ex ante kontrole. 

a) Pagal preliminariąją sutartį dėl IT paslaugų ir produktų, rangovas, be faktinių kainų, 
galėjo imti papildomą mokestį. Cedefop sumokėjo 11 614 eurų vertės sąskaitą 
faktūrą, prieš tai nepatikrinęs, ar sąskaitose faktūrose nurodytos sumos buvo 
teisingos, nors Finansiniame reglamente reikalaujama atlikti tokio pobūdžio ex ante 
kontrolę. Po mūsų audito Cedefop pritaikė savo vidaus procedūras, kad ateityje būtų 
užkirstas kelias panašiems įvykiams. 

b) Kitą kartą Cedefop sumokėjo 180 590 eurų už užsakymą pagal preliminariąją sutartį, 
susijusią su naujos interneto svetainės kūrimu. Jis atliko šį mokėjimą negavęs iš 
rangovo pagal preliminariąją sutartį reikalaujamų konkrečių deklaracijų. Deklaracijų 
nebuvo pateikta dėl visų su šia preliminariąja sutartimi susijusių 28 užsakymų, kurių 
bendra vertė – 883 539 eurai, ir dėl to Cedefop galėjo kilti su intelektinės 
nuosavybės teisėmis susijusi teisinė rizika. Po mūsų audito Cedefop paprašė rangovų 
vėliau pateikti trūkstamas deklaracijas ir užregistravo incidentą savo reikalavimų 
nesilaikymo registre. Centras taip pat pritaikė savo vidaus procedūras, kad ateityje 
būtų užkirstas kelias panašiems įvykiams. 

c) 2020 m. balandžio mėn. dotacijos gavėjas pateikė galutinio mokėjimo prašymą. 
Cedefop vėlavo atlikti mokėjimą ir viršijo susitarime dėl dotacijos nustatytą 60 dienų 
laikotarpį, o galutinį mokėjimą atliko tik 2021 m. sausio mėn. Cedefop teigimu, 
vėlavimą daugiausia lėmė tai, kad nebuvo projekto vadovo ir todėl buvo vėluojama 
bendrauti su dotacijos gavėju. Cedefop neturėjo nenumatytų atvejų plano, kad dėl 
darbuotojų nebuvimo darbe nebūtų vilkinamos dotacijų patvirtinimo procedūros. 
Po mūsų audito Cedefop pritaikė savo vidaus procedūras, kad šį trūkumą pašalintų. 

Pastabos dėl biudžeto valdymo 

3.14.11. 2021 m. birželio 23 d. Cedefop pradėjo naudoti naują apskaitos sistemą ABAC, 
kuria taip pat naudojasi Europos Komisija. Mes nustatėme du trūkumus, susijusius su Cedefop 
perėjimu prie naujosios sistemos. 

a) Sistemoje ABAC iš 2021 į 2022 m. perkeltų biudžetinių įsipareigojimų galutinės 
įgyvendinimo datos nebuvo teisingai užregistruotos. Todėl neįvykdyti biudžetiniai 
įsipareigojimai, kurie turėjo būti panaikinti, nes su jais susiję teisiniai įsipareigojimai 
baigėsi iki 2021 m. pabaigos, galėjo būti neteisėtai perkelti į 2022 m. Po mūsų audito 
2022 m. Cedefop peržiūrėjo ir atnaujino galutines visų atitinkamų biudžetinių 
įsipareigojimų įgyvendinimo datas ir panaikino 11 biudžetinių įsipareigojimų, kurių 
bendra vertė – 45 923 eurai. 
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b) 2021 m. sistemoje ABAC buvo neteisingai apskaičiuota 2 834 eurų delspinigių už 
penkis mokėjimus. Klaida atsirado dėl to, kad sistemoje ABAC buvo neteisingai 
nustatytas 30 dienų terminas, o faktinis teisės aktuose nustatytas terminas buvo 60 
arba 90 dienų. Cedefop klaidą nustatė ir atšaukė susigrąžinimo pavedimus dėl 
neteisingai apskaičiuotų delspinigių. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.14.12. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2019, 2020 

Pareiškime dėl Cedefop ir ELPA bendradarbiavimo nustatytas įnašų 
skaičiavimo metodas buvo taikytas netinkamai. Norvegijos ir Islandijos 
įnašai į 2019 m. Cedefop biudžetą buvo 38 924 eurais mažesni, nei turėjo 
būti (2020 m. – 20 272 eurais didesni), o ES įnašas – 38 924 eurais 
didesnis, nei turėjo būti (2020 m. – 20 272 eurais mažesnis). 

Užbaigtas 

2020 

Cedefop pasirašė sutartį, grindžiamą derybų procedūra su vienu konkurso 
dalyviu, kurios vertė 19 800 eurų, o tai 15 000 eurų viršijo Finansiniame 
reglamente nustatytą ribą. Iš pradžių sutartis įvertinta 10 000 eurų ir šis 
vertinimas nebuvo pagrįstas jokiais išlaidų įverčiais pagal dabartines 
rinkos kainas ar dokumentais patvirtintais rinkos tyrimais. Todėl viešojo 
pirkimo procedūra yra netvarkinga. 

Užbaigtas 
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Cedefop atsakymas 
3.14.9. 

a) CEDEFOP atsižvelgia į šią pastabą ir patobulins savo gaires. Kai CEDEFOP suprato, kad 
pateikto vertinimo nebuvo galima naudoti kaip galutinio vertinimo, jis turėjo spręsti – laikytis 
patarimo ar rengti procedūrą iš naujo. Atsižvelgdamas į alternatyvas ir atitinkamas išlaidas, 
kurios susidarytų ateityje priėmus netinkamą sprendimą dėl įdarbinimo, CEDEFOP nusprendė 
veiksmingai ir efektyviai užbaigti atrankos procedūrą. 

b) CEDEFOP sutinka su pastaba. 

3.14.10. 

a) CEDEFOP sutinka su pastaba. 

b) CEDEFOP sutinka su pastaba. 

c) CEDEFOP sutinka su pastaba. 

3.14.11. 

a) CEDEFOP sutinka su pastaba ir nedelsdamas ėmėsi veiksmų, kad įgyvendintų Audito Rūmų 
rekomendaciją. 

a) CEDEFOP sutinka su pastaba ir nedelsdamas ėmėsi veiksmų, kad įgyvendintų Audito Rūmų 
rekomendaciją. 
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3.15. Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centras (ECDC) 

Įvadas 

3.15.1. Stokholme įsikūręs Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) įsteigtas 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 851/200487. ECDC renka ir platina 
duomenis apie žmonių ligų prevenciją bei kontrolę ir šiuo klausimu teikia mokslines nuomones. 
ECDC taip pat koordinuoja europinį šios srities įstaigų tinklą. 3.15.1 diagramoje pateikti 
pagrindiniai ECDC duomenys88. 

3.15.1 diagrama. Pagrindiniai ECDC duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: ECDC 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; ECDC pateikti personalo 
duomenys. 

Biudžeto padidinimas paaiškinamas nauja ECDC skirta veikla įsteigus Europos pasirengimo 
ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas instituciją. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.15.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 

                                                             
87 Reglamentas (EB) Nr. 851/2004, steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą. 

88 Daugiau informacijos apie ECDC užduotis ir veiklą pateikta jo svetainėje 
www.ecdc.europa.eu. 

82

195

Biudžetas (milijonais eurų)*

271

311

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex%3A32004R0851
http://www.ecdc.europa.eu/
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įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama ECDC 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.15.3. Mūsų nuomonės pagrindas, ECDC vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.15.4. Mes auditavome: 

a) Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) finansines ataskaitas, kurias 
sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės89 
ir ECDC biudžeto vykdymo90 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.15.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų ECDC 
finansinėse ataskaitose ECDC finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jo operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jo 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
89 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

90 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.15.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.15.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 
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ECDC atsakymas 
Centras atsižvelgia į Audito Rūmų ataskaitą. 
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3.16. Europos maisto saugos tarnyba 
(EFSA) 

Įvadas 

3.16.1. Parmoje įsikūrusi Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) įsteigta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/200291. EFSA teikia reikalingą mokslinę 
informaciją, skirtą su maistu ir maisto sauga susijusiems ES teisės aktams rengti, renka ir 
analizuoja duomenis, kurie leistų nustatyti bei stebėti riziką ir apie ją teikia nešališką 
informaciją. 3.16.1 diagramoje pateikti pagrindiniai EFSA duomenys92. 

3.16.1 diagrama. Pagrindiniai EFSA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: EFSA 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; EFSA pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.16.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama EFSA vadovybės 
pateiktos informacijos analizė. 

                                                             
91 Reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus 

ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos 
klausimais susijusias procedūras. 

92 Daugiau informacijos apie EFSA užduotis ir veiklą galima rasti jos svetainėje 
www.efsa.europa.eu. 

107

133

Biudžetas (milijonais eurų)*

481

516

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex%3A32002R0178
http://www.efsa.europa.eu/
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3.16.3. Mūsų nuomonės pagrindas, EFSA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.16.4. Mes auditavome: 

a) Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) finansines ataskaitas, kurias sudaro 
2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės93 ir EFSA 
biudžeto vykdymo94 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.16.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EFSA finansinėse 
ataskaitose EFSA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių 
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais 
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir 
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos tarptautiniu 
mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
93 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

94 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.16.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.16.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.16.8. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2017 
Reikia sustiprinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą, padarant jį 
tiesiogiai atsakingą EFSA direktoriui (administracinė atskaitomybė) ir 
Valdančiajai tarybai (funkcinė atskaitomybė). 

Atsakomybė direktoriui: 

neįvykdytas 

Atsakomybė Valdančiajai tarybai: 

užbaigtas 

2020 

2020 m. septynias EFSA vadovų pareigas užėmė laikinai jas einantys 
darbuotojai. Šešios iš jų buvo laisvos ilgiau nei vienus metus. Viena vieta 
buvo laisva ilgiau nei devynerius metus. Ši nestabili padėtis vadovaujamų 
pareigų lygmeniu gali pakenkti EFSA lyderystei ir strateginiam tęstinumui. 

Užbaigtas 
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EFSA atsakymas 
3.16.5. Tarnyba patvirtina, kad gavo Audito Rūmų parengtą palankią audito ataskaitą. EFSA 
džiaugiasi besąlyginėmis audito nuomonėmis dėl finansinių ataskaitų patikimumo ir operacijų 
teisėtumo ir tvarkingumo. 
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3.17. Europos lyčių lygybės institutas 
(EIGE) 

Įvadas 

3.17.1. Vilniuje įsikūręs Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) įsteigtas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1922/200695. EIGE renka, analizuoja ir platina 
informaciją apie lyčių lygybę, rengia, vertina ir platina metodines priemones, kuriomis būtų 
remiamas lyčių lygybės aspekto įtraukimas į visas ES politikos sritis. 3.17.1 diagramoje pateikti 
pagrindiniai EIGE duomenys96. 

3.17.1 diagrama. Pagrindiniai EIGE duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: EIGE 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; EIGE pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.17.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama EIGE vadovybės 
pateiktos informacijos analizė. 

                                                             
95 Reglamentas (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiantis Europos lyčių lygybės institutą. 

96 Daugiau informacijos apie EIGE užduotis ir veiklą galima rasti jo svetainėje 
www.eige.europa.eu. 

10

11

Biudžetas (milijonais eurų)*

43

42

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=OJ:L:2006:403:TOC
http://www.eige.europa.eu/
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3.17.3. Mūsų nuomonės pagrindas, EIGE vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.17.4. Mes auditavome: 

a) Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) finansines ataskaitas, kurias sudaro 
2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės97 ir EIGE 
biudžeto vykdymo98 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.17.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EIGE finansinėse 
ataskaitose EIGE finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių 
metų jo operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais 
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jo finansinį reglamentą ir 
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos tarptautiniu 
mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
97 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

98 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Dalyko pabrėžimas 

3.17.6. Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų 4.1 pastabą, kurioje EIGE atskleidė 
22 224 eurų vertės neapibrėžtąjį įsipareigojimą, kuris atsiras, jei Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas priims neigiamą sprendimą nagrinėjamoje byloje dėl EIGE dirbančių laikinojo 
įdarbinimo įmonių darbuotojų. 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.17.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.17.8. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.17.9. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.17.10. 2020 m. gegužės mėn. EIGE paskelbė kvietimą pareikšti susidomėjimą, 
siekdamas sudaryti išorės ekspertų, kurie teiktų paramą EIGE konkrečiose darbo srityse, sąrašą. 
Nors vertimo raštu paslaugos nebuvo įtrauktos į kvietimo teikti paraiškas aprėptį, jos buvo 
naudojamos tokioms paslaugoms įsigyti. Todėl EIGE negalėjo pasirinkti tinkamiausių kandidatų. 
Kvietimas teikti paraiškas neatitiko Finansinio reglamento 160 ir 237 straipsnių. Taip pat 
nustatėme, kad penki 2021 m. atlikti mokėjimai už ekspertų, atrinktų pagal kvietimą teikti 
paraiškas, suteiktas paslaugas buvo susiję su vertimu. Kadangi vertimo raštu paslaugos nebuvo 
įtrauktos į kvietimą teikti paraiškas, šie mokėjimai, kurių bendra vertė – 12 200 eurų, yra 
netvarkingi. 
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Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.17.11. Vienoje įdarbinimo procedūroje nustatėme keletą trūkumų, kurie kenkia 
skaidrumo ir vienodo požiūrio principams. 

a) Atrankos komisijos nariai konfidencialumo ir interesų konflikto nebuvimo 
deklaracijas pasirašė tik po to, kai kandidatai buvo įtraukti į galutinį sąrašą. 

b) EIGE neparengė išsamių nurodymų, kaip skirti balus pagal įvairius atrankos 
kriterijus. Dėl to labai skyrėsi tai, kaip skirtingi atrankos komisijos nariai 
kandidatams skyrė balus. 

c) EIGE prieš nagrinėdamas paraiškas nenustatė minimalaus balų skaičiaus arba 
didžiausio kandidatų, kurie turi būti pakviesti į galutinį pokalbių ar testų raštu etapą, 
skaičiaus. 

d) Nebuvo tiesioginio ryšio tarp kai kurių kriterijų, kuriais remiantis buvo vertinami 
kandidatai, ir kriterijų, nurodytų pranešime apie laisvą darbo vietą. 

e) EIGE į galutinį sąrašą įtrauktiems kandidatams balus skyrė neatsižvelgdamas į 
galutinius pokalbius, t. y. etapą, kuris įvyko prieš priimant sprendimą dėl to, kuriuos 
iš jų įdarbinti. 

3.17.12. EIGE nustatė specialias deleguotųjų nacionalinių ekspertų atrankos 
procedūras. Nustatėme, kad per vieną atrankos procedūrą EIGE nesilaikė dalies savo 
procedūrų. Tai kenkia deleguotųjų nacionalinių ekspertų atrankos procedūros skaidrumui ir 
objektyvumui ir rodo EIGE vidaus kontrolės trūkumus. 

3.17.13. Per viešųjų pirkimų procedūrą visi keturi vertinimo komisijos nariai, paskirti 
įvertinti pasiūlymus pagal sutarties skyrimo kriterijus, priklausė tam pačiam EIGE skyriui. Tai 
prieštarauja Finansinio reglamento 150 straipsnio 3 daliai. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.17.14. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2018 

Pagal preliminariąją sutartį su laikinojo įdarbinimo įmone nebuvo 
reikalaujama laikytis tam tikrų teisinių reikalavimų (t. y. suteikti 
darbuotojams tokias pačias darbo sąlygas kaip ir EIGE darbuotojams). 
Nėra įrodymų, kad pats EIGE būtų atlikęs tokį palyginimą. EIGE turėtų 
išnagrinėti samdomų laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojų darbo 
sąlygas ir užtikrinti, kad jos atitiktų Europos ir nacionalinius darbo teisės 
aktus. 

Užbaigtas 

2019, 2020 

2019 ir 2020 m. Audito Rūmai padarė išvadą, kad EIGE išorės ekspertų 
atrankos ir sutarčių su jais sudarymo procedūroms trūko patikimos 
audito sekos (kaip nustatyta Finansinio reglamento 36 straipsnio 
3 dalyje). Todėl visi su šiomis sutartimis susiję mokėjimai buvo 
netvarkingi. 

N. d. 

2019, 2020 

Į savo 2019 ir 2020 m. biudžetą EIGE kaip pajamų neįtraukė atitinkamai 
550 000 eurų ir 378 950 eurų sumų, skirtų pagal Pasirengimo narystei 
paramos priemonę veiksmui „Didesni ES šalių kandidačių ir potencialių 
kandidačių gebėjimai vertinti ir stebėti lyčių lygybės politikos poveikį 
(2018–2021 m.)“ įgyvendinti. 

N. d. 
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Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2019 
Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. EIGE nevykdė operacijų ir biudžeto vykdymo 
ex post kontrolės. Konkrečia rizika pagrįsta speciali ex post kontrolės 
programa padėtų pagerinti EIGE vidaus kontrolės aplinką. 

Užbaigtas 
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EIGE atsakymas 
3.17.6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartį priėmė 2022 m. vasario 23 d. Teismas priėmė 
laikiniesiems darbuotojams palankią nutartį, patvirtindamas vienodo požiūrio į laikinuosius ir 
nuolatinius darbuotojus principą. EIGE šioje byloje buvo trečioji šalis ir jai nebuvo pateikta jokių 
tiesioginių ieškinių. 

3.17.10. Atsižvelgdamas į Audito Rūmų pastabas EIGE nepirks vertimo paslaugų iš išorės 
specialistų. Tokios paslaugos bus įsigyjamos taikant atviras viešųjų pirkimų procedūras. 
Specialistų duomenų bazė bus toliau naudojama, kai reikės kokybės užtikrinimo ir lyčiai 
atžvalgaus teksto redagavimo paslaugų. 

3.17.3. Atsižvelgdamas į Audito Rūmų pastabas EIGE pašalins nustatytus vidaus kontrolės 
trūkumus: 

a) 2017 m. liepos 11 d. direktoriaus sprendime Nr. 136 dėl darbuotojų atrankos 
procedūrų numatyta darbo eiga bus atnaujinta – bus patikslintos konfidencialumo ir 
interesų konfliktų vertinimo procedūros. 

b) Bus parengtos išsamios instrukcijos atrankos komisijoms, kaip skirti balus pagal 
atrankos kriterijus. 

c) Bendra EIGE atrankos procedūrų metodika bus įforminta. 

d) EIGE atitinkamai pritaikys savo įdarbinimo procedūras. 

e) EIGE vadovausis šia pastaba kaip geriausia praktika. Tačiau, atsižvelgusi į atrankos 
komisijos rekomendaciją ir vertinimo centro išvadas, paskyrimų tarnyba vis tik gali 
pasirinkti bet kurį kandidatą iš rezervo sąrašo. 

3.17.12. Atsižvelgdamas į Audito Rūmų pastabą EIGE pašalins nurodytus vidaus kontrolės 
trūkumus. EIGE peržiūrės ir supaprastins deleguotųjų nacionalinių ekspertų įdarbinimo 
procedūrą. 

3.17.13. Atsižvelgdamas į Audito Rūmų pastabą EIGE viešųjų pirkimų gairėse ir šablonuose 
patikslins vertinimo komitetų procedūras. 
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3.18. Europos darbo institucija (EDI) 

Įvadas 

3.18.1. Bratislavoje įsikūrusi Europos darbo institucija (EDI) įsteigta Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/114999, o finansinį savarankiškumą įgijo 2021 m. gegužės 
26 d.100 EDI užtikrina, kad ES darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės 
būtų vykdomos sąžiningai, paprastai ir veiksmingai, kad piliečiams ir įmonėms būtų lengviau 
pasinaudoti vidaus rinkos teikiamais privalumais. EDI savo veiklą pradėjo 2019 m. spalio 17 d. ir 
yra finansiškai nepriklausoma nuo 2021 m. gegužės 26 d. 3.18.1 diagramoje pateikti 
pagrindiniai EDI duomenys101. 

3.18.1 diagrama. Pagrindiniai EDI duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: EDI 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; EDI pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.18.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama EDI vadovybės 
pateiktos informacijos analizė. 

                                                             
99 Reglamentas (ES) 2019/1149, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija. 

100 2021 m. gegužės 7 d. Valdančiosios tarybos sprendimas Nr. 5/2021 dėl EDI finansinio 
savarankiškumo reikalavimų (ELA/MB/2021/023). 

101 Daugiau informacijos apie EDI užduotis ir veiklą galima rasti jos svetainėje 
www.ela.europa.eu. 

31

Biudžetas (milijonais eurų)*

84

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1149
http://www.ela.europa.eu/en
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3.18.3. Mūsų nuomonės pagrindas, EDI vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.18.4. Mes auditavome: 

a) Europos darbo institucijos (EDI) finansines ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. 
gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės102 ir EDI biudžeto 
vykdymo103 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.18.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EDI finansinėse 
ataskaitose EDI finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių 
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais 
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir 
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Šios finansinės ataskaitos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
102 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

103 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.18.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.18.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.18.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.18.9. EDI į sistemos ABAC turto ir inventoriaus įrašą įtraukė turtą, kurio bendra vertė 
yra 73 118 eurų. Šį turtą daugiausia sudarė biuro baldai. Kiekvienam baldui EDI nurodė 
inventoriaus identifikavimo numerį ir būsimą vietą. Tačiau dėl COVID-19 pandemijos tuo metu, 
kai buvo atliekamas auditas, turtas nebuvo paženklintas ir dar nebuvo perkeltas į jam priskirtas 
vietas. Tai, kad nėra išsamių ir atnaujintų sąrašų, kuriuose būtų nurodyta EDI materialiojo turto 
vieta, prieštarauja Finansinio reglamento 87 straipsniui ir daro neigiamą poveikį EDI gebėjimui 
užtikrinti savo turto apsaugą. 

3.18.10. 2020 m. gruodžio 11 d. EDI pasirašė konkrečią sutartį dėl Europos užimtumo 
tarnybų tinklo (EURES) mokymo veiklos 2021 m. pirmąjį ketvirtį. Sutarties vertė buvo 299 437 
eurai. 2021 m. lapkričio 9 d. pasirašyta nauja preliminarioji sutartis dėl EURES mokymo veiklos. 
Šios preliminariosios sutarties vertė buvo 12 milijonų eurų, o trukmė – ne ilgesnė nei 48 
mėnesiai. 2021 m. nebuvo atlikta jokių su šia preliminariąja sutartimi susijusių mokėjimų. EDI 
nenustatė su mokymo veiklos operaciniais ir finansiniais aspektais susijusios ex ante ir ex post 
kontrolės ir nesirėmė tiesioginiais įrodymais, gautais iš įvykdytos mokymo veiklos. Vietoj to ji 
rėmėsi instruktorių parengtomis ataskaitomis. Dėl to, kad nėra tokių įformintų procedūrų, 
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grindžiamų tiesioginiais įrodymais, gali kilti rizika valdymo direktyvų įgyvendinimui ir EDI tikslų 
įgyvendinimui. 

3.18.11. EDI dar nepatvirtino veiklos tęstinumo plano. Tai, kad nėra parengto išsamaus 
veiklos tęstinumo plano, yra didelis vidinis EDI procedūrų trūkumas. 

3.18.12. EDI Valdančioji taryba patvirtino Europos Komisijos Vidaus audito tarnybos 
užduočių chartiją ir EDI vidaus kontrolės sistemą. Tačiau EDI dar nepriėmė tinkamos rizikos 
valdymo ir kontrolės strategijos. Ji taip pat nėra priėmusi nei leidimus suteikiančių pareigūnų 
chartijos, nei perdeleguotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų chartijos, nei apskaitininkų 
chartijos. Šios spragos trukdo įgyvendinti EDI vidaus kontrolės sistemą. 

https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-02/management-board-16-2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-02/management-board-16-2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2021-02/2020_Decision_No_26_Internal_Control_Framework.pdf
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EDI atsakymas 
3.18.9 Dėl COVID pandemijos metu nustatytų ribojimų gautas materialusis turtas (kėdės ir 
stalai) neseniai pastatytas į jam numatytas vietas atsižvelgiant į ploto paskirstymo planą ir 
darbuotojų skaičių. Šio turto ženklinimo procesas tebevyksta, o inventorizaciją planuojama 
užbaigti per artimiausią mėnesį. 

3.18.10 EDI pripažįsta, kad reikia sukurti tinkamą vidaus struktūrą ir nustatyti įformintas 
tiesioginiais duomenimis pagrįstas procedūras, siekiant užtikrinti, kad vadovybės nurodymai 
būtų įgyvendinti ir finansų pareigūnai imtųsi būtinų veiksmų rizikai, kad organizacijos tikslai 
nebus pasiekti, pašalinti. 

3.18.11 Kilus COVID pandemijai veiklos tęstinumas kasdien buvo užtikrinamas nuotoliniu būdu. 
EDI pripažįsta išsamaus dokumento, kuriame būtų aprašytas veiklos tęstinumo planas ir kurį 
tikimasi užbaigti 2023 m., svarbą. 

3.18.12 Atsižvelgdama į Europos Audito Rūmų atliktą auditą EDI užbaigė rizikos vertinimo 
procesą. EDI turi keletą priemonių ir procedūrų vidaus kontrolės sistemai (VKS) įgyvendinti. Ji 
nuolat siekia toliau stiprinti savo VKS ir planuoja priimti atitinkamus įstatus. EDI pripažįsta, kad 
siekiant išlaikyti veiklos ir finansinių operacijų veiksmingumą svarbu baigti diegti VKS. 
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3.19. Europos vaistų agentūra (EMA) 

Įvadas 

3.19.1. Amsterdame įsikūrusi Europos vaistų agentūra (EMA) įsteigta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 726/2004104. Agentūra veikia kaip visos ES tinklas, 
per kurį ji koordinuoja nacionalinių institucijų jai patikėtus mokslinius išteklius, siekdama 
užtikrinti žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų vertinimą ir priežiūrą. EMA veiklą perėmė iš 
Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2309/93105 įsteigtos Europos vaistų vertinimo agentūros. 
3.19.1 diagramoje pateikti pagrindiniai EMA duomenys106. 

3.19.1 diagrama. Pagrindiniai EMA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: EMA 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; EMA pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.19.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 

                                                             
104 Reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir 

veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą. 

105 Tarybos reglamentas 2309/93/EEB, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir 
veterinarinių vaistų išdavimo bei priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų vertinimo 
agentūrą. 

106 Daugiau informacijos apie EMA užduotis ir veiklą pateikta jos svetainėje 
www.ema.europa.eu. 

456

483

Biudžetas (milijonais eurų)*

834

878

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32004R0726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A31993R2309&qid=1649944131866
http://www.ema.europa.eu/
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įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama EMA vadovybės 
pateiktos informacijos analizė. 

3.19.3. Mūsų nuomonės pagrindas, EMA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.19.4. Mes auditavome: 

a) Europos vaistų agentūros (EMA) finansines ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. 
gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės107 ir EMA 
biudžeto vykdymo ataskaitos108, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.19.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EMA finansinėse 
ataskaitose EMA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių 
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais 
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir 
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos tarptautiniu 
mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
107 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

108 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Dalyko pabrėžimas 

3.19.6. Atkreipiame dėmesį į EMA finansinių ataskaitų 3.1.3, 4.8.1 ir 4.8.2 pastabas, 
kuriose pateikiama svarbi informacija apie su nuosavybe susijusius įsipareigojimus. 
Buvusių EMA biuro patalpų Londone nuomos sutartis galioja iki 2039 m. ir joje nėra 
nutraukimo sąlygos, tačiau patalpos gali būti pernuomotos arba jų nuomos teisės 
perleistos gavus nuomotojo sutikimą. 2019 m. liepos mėn. EMA pasiekė susitarimą su 
patalpų savininku ir nuo 2019 m. liepos mėn. pernuomojo buvusias patalpas 
subnuomininkui pagal sąlygas, atitinkančias pagrindinės nuomos sąlygas. Subnuomos 
laikotarpis baigiasi 2039 m. birželio mėn., kai baigiasi EMA nuomos sutartis. Kadangi EMA 
išlieka nuomos sutarties šalimi, ji galėtų būti laikoma atsakinga už visą sumą, mokėtiną 
pagal pagrindine nuomos sutartimi prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, jei 
subnuomininkas neįvykdytų savo įsipareigojimų. 2021 m. gruodžio 31 d. bendra 
apskaičiuota nesumokėta nuomos, susijusių paslaugų mokesčių ir nuomotojo draudimo 
suma, kurią iki nuomos laikotarpio pabaigos turi sumokėti EMA, yra 383 milijonai eurų. 
Pažymime, kad EMA ir jos Administracinė valdyba pabrėžė, jog šį klausimą reikia spręsti 
politiniu lygmeniu su Europos Komisija ir Europos Parlamentu. Šiuo klausimu sąlyginės 
nuomonės neteikiame. 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.19.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.19.8. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.19.9. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 
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Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.19.10. Atlikę įdarbinimo procedūrų auditą dviejose jų nustatėme keletą procedūrinių 
trūkumų, kurie pažeidžia skaidrumo ir vienodo požiūrio principus. 

a) Pranešimuose apie laisvą darbo vietą atrankos kriterijai nebuvo aiškiai susieti su 
procedūros etapais (pavyzdžiui, pirminės atrankos, testų raštu ir žodžiu). Be to, 
nebuvo nurodytas nei balų, kuriuos kandidatai turėtų gauti, kad būtų įtraukti į 
rezervo sąrašą, skaičius, nei kandidatų, kurie bus įtraukti į rezervo sąrašą, skaičius. 

b) Keli atrankos komisijos nariai paskelbė, kad kilo interesų konfliktas, susijęs su keliais 
kandidatais. Tačiau galutinėje vertinimo ataskaitoje neaprašyta, kaip šis interesų 
konfliktas buvo sprendžiamas. 

c) Per vieną iš dviejų procedūrų atrankos komisija nusprendė nevertinti visų paskelbtų 
atrankos kriterijų ir vietoj to įvertino kandidatus pagal vieną papildomą kriterijų, 
kuris nebuvo įtrauktas į pranešimą apie laisvą darbo vietą. Dėl kai kurių kriterijų 
nebuvo aiškių gairių, kaip skirti taškus. 

3.19.11. Per viešųjų pirkimų procedūrą dėl preliminariosios sutarties, kurios trukmė ne 
ilgesnė kaip ketveri metai, EMA nustatė, kad finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimas 
yra 11 milijonų eurų metinės apyvartos – tai didžiausia leistina suma pagal Finansinio 
reglamento I priedo 19 punktą, atsižvelgiant į tai, kad numatoma sutarties vertė buvo 22 
milijonai eurų. Tačiau faktinė sutarties vertė buvo tik perpus mažesnė už iš pradžių numatytą 
vertę. Tai, kad EMA pernelyg padidino sutarties vertę, reiškė, kad jos taikyta riba buvo beveik 
dvigubai didesnė, nei būtų buvę leidžiama pagal Finansinį reglamentą, jei EMA įvertis būtų 
artimesnis tikrovei. Nustačius mažesnę ribą būtų sudarytos galimybės daugiau įmonių teikti 
pasiūlymus. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.19.12. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2016 / 2017 / 
2018 

Parlamentas ir Taryba EMA pavedė įgyvendinti reglamentus dėl 
farmakologinio budrumo (1027/2012) ir klinikinių tyrimų (536/2014), o 
tam reikia parengti ir įgyvendinti dvi dideles visos ES IT sistemas. 
Neturėdama savo pačios vidaus išteklių, EMA ėmė naudotis konsultantų 
paslaugomis tokiu mastu, kad ji tapo kritiškai priklausoma nuo išorės 
ekspertų. Nebuvo tinkamos projektų rengimo ir įgyvendinimo kontrolės 
ir padidėjo su projektais susiję vėlavimai bei išlaidos. EMA turėtų 
paspartinti riziką mažinančių veiksmų įgyvendinimą ne tik siekdama 
užbaigti IT projektus, bet taip pat rengdamasi reikšmingiems naujiems 
projektams. 

Užbaigtas 

Farmakologinis budrumas 

Vykdomas 

Klinikiniai tyrimai 

2016 Steigimo reglamente reikalaujama, kad Europos Komisija tik kas dešimt 
metų atliktų EMA ir jos operacijų išorės vertinimą. N. d. 

2019 

Vykdydamos viešųjų pirkimų procedūrą, perkančiosios organizacijos 
prireikus turi padalyti sutartis į dalis, atsižvelgdamos į poreikį sudaryti 
palankesnes sąlygas plačiai konkurencijai. Techninės specifikacijos turi 
suteikti konkurso dalyviams vienodas galimybes dalyvauti viešųjų pirkimų 
procedūrose ir negali sudaryti nepagrįstų kliūčių atvirai konkurencijai. 

Užbaigtas 
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Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2019 

EMA pradėjo viešųjų pirkimų procedūrą, toje pačioje pirkimo dalyje 
apimančią dvi nesusijusias paslaugas. Tai galėjo sumažinti konkurso 
dalyvių skaičių, apribojant galimybes potencialiai suinteresuotiems 
asmenims pateikti pasiūlymą dėl kurios nors paslaugų grupės ir taip 
pakenkiant sąžiningai konkurencijai. Be to, EMA pratęsė sutarties 
galiojimą nuo ketverių iki šešerių metų. 

N. d. 

2019 

EMA pasirašė preliminariąją sutartį su trimis įmonėmis dėl laikinųjų 
darbuotojų skyrimo. Į pirkimo specifikacijų kainos elementą turėjo būti 
įtrauktas bendras valandinio tarifo perskaičiavimo koeficientas, taikomas 
tam tikrų kategorijų laikinųjų darbuotojų valandiniam darbo užmokesčiui 
neatskaičius mokesčių. Tačiau EMA mums nepateikė informacijos, kaip 
pasiskirsto apskaičiuotos kiekvienos prašomos darbuotojų kategorijos 
laikiniesiems darbuotojams tenkančios bendrosios išlaidos. Todėl EMA 
negalėjo įvertinti, ar paslaugų teikėjo antkainis arba bendrasis pelnas, 
palyginti su panašiomis sutartimis, buvo pagrįstas. 

Vykdoma 

2019 

EMA skyrė papildomą kelionės išmoką savo darbuotojams už jų 
persikėlimą iš Londono į Amsterdamo patalpas. Ši suma apskaičiuota 
remiantis verslo klasės bilieto kaina, o ne ekonominės klasės bilieto 
kaina. Darome išvadą, kad EMA, apskaičiuodama papildomos kelionės 
išmokos dydį, neatsižvelgė į ekonomiškumo principą. 

Vykdomas 
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Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2020 
Įdarbinimo procedūrose atrankos komisijos skiriamos tik e. laišku, kurį 
siunčia vykdomojo direktoriaus kabineto vadovas be oficialaus 
vykdomojo direktoriaus leidimo. 

Užbaigtas 

2020 

Viešojo maitinimo ir restoranų paslaugų preliminariojoje sutartyje 
2020 m. kainos buvo pakeistos, nors pagal sutartį to padaryti nebuvo 
galima. Be to, 2020 m. kovo mėn. atlikdama 125 954 eurų mokėjimą, kurį 
auditavome, EMA negalėjo patvirtinti, ar paslaugų teikėjo sąskaitoje 
faktūroje nurodyta suma yra teisinga. 

Užbaigtas 
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EMA atsakymas 
Europos vaistų agentūra (Agentūra arba EMA) džiaugiasi teigiama Audito Rūmų nuomone dėl 
2021 m. finansinių ataskaitų patikimumo ir su jomis susijusių operacijų teisėtumo ir 
tvarkingumo. 

3.19.6. Patalpų Londone klausimas iškilo dėl vienašališko Jungtinės Karalystės (JK) sprendimo 
išstoti iš Europos Sąjungos. Šis klausimas iš pradžių buvo įtrauktas į ES derybinę poziciją, bet 
vėliau išbrauktas. Todėl Agentūra, laikydamasi ES institucinio požiūrio, ieškojo alternatyvaus 
sprendimo ir pernuomojo patalpas laikydamasi ES biudžeto valdymo institucijos nustatytų ribų. 
Agentūra ir jos valdančioji taryba nuogąstauja, kad dabar Agentūra, užuot dėjusi visas 
pastangas savo misijai – saugoti ir stiprinti visuomenės sveikatą – vykdyti, turės rūpintis 
komercinio turto reikalais trečiojoje šalyje, o jos žmogiškieji ir finansiniai ištekliai bus skiriami 
ne visuomenės sveikatos srities įsipareigojimams ES piliečiams vykdyti. Agentūros ir ES 
institucijos dėmesį šiam klausimui turės skirti dar 17 metų – iki 2039 m. Nepaisant sutartų 
garantijų priemonių, subnuomos sprendimas neatsiejamas nuo tam tikrų grėsmių, kurias dar 
padidino COVID-19 krizė. Todėl šį klausimą būtina spręsti reikiamu politiniu lygmeniu ir rasti 
Agentūrai ilgalaikį sprendimą. 

3.19.10. a) Agentūra atkreipia dėmesį į šią pastabą. Šiuo metu rengiamose Įdarbinimo vadovų 
gairėse bus nustatytos ribos (kandidatų, kurie bus įtraukti į rezervo sąrašą, skaičius), kurias 
reikės taikyti per visas atrankas. Apie tai bus pranešta kandidatams, kai bus priimtos 
Įdarbinimo vadovų gairės. Be to, siekiant didesnio aiškumo, galutinėje kiekvienos atrankos 
ataskaitoje bus aiškiai nurodytos EMA reitingų skalės. 

b) Interesų konfliktai buvo valdomi laikantis Agentūros politikos. Agentūra atkreipia dėmesį į 
šią pastabą ir įtrauks tokią informaciją į galutinę vertinimo ataskaitą. 

c) Atsižvelgdama į tai, kad pranešimas apie laisvą darbo vietą yra kiekvienos atrankos teisinis 
pagrindas, Agentūra atkreipia dėmesį į šią pastabą ir stengsis pritaikyti savo vidaus procedūrą. 
 
3.19.11. Minimali apyvarta buvo nustatyta laikantis Finansinio reglamento, remiantis tuo metu 
apskaičiuota sutarties verte. EMA pripažįsta, kad galutinė sutarties vertė buvo gerokai 
mažesnė. Šio konkurso metu dauguma įmonių buvo suskirstytos į konsorciumus, siekiant 
padidinti jų pajėgumą įdiegti sudėtingą Klinikinių tyrimų informacinę sistemą (CTIS), todėl jų 
apyvarta buvo gerokai (vidutiniškai 50 kartų) didesnė nei nurodyta minimali 11 mln. EUR 
apyvarta. Todėl EMA laikosi nuomonės, kad tai neturėjo neigiamo poveikio konkurencijai. 
Agentūra atkreipia dėmesį į šią pastabą ir toliau atidžiai vertins būtinus minimalios apyvartos 
reikalavimus, atsižvelgdama į veiklos poreikius. 
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3.20. Europos prokuratūra 

Įvadas 

3.20.1. Liuksemburge įsikūrusi Europos prokuratūra įsteigta Reglamentu (ES) 
2017/1939109; ji tiria ES finansiniams interesams kenkiančias nusikalstamas veikas ir vykdo 
baudžiamąjį persekiojimą už jas. Šiuo metu Europos prokuratūros veikloje dalyvauja 22 ES 
valstybės narės. Kiekviena iš šių valstybių narių į Europos prokuratūrą paskiria Europos 
prokurorą. Jie visi sudaro Europos prokuratūros kolegiją – jos valdymo organą. Kolegijai 
pirmininkauja Europos vyriausiasis prokuroras. Kiekvienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje 
taip pat yra bent du Europos deleguotieji prokurorai, kurie atlieka tyrimus savo šalyje. Europos 
prokuratūra savo veiklą pradėjo 2021 m. birželio 1 d. ir yra finansiškai nepriklausoma nuo 
2021 m. birželio 24 d. 3.20.1 diagramoje pateikti pagrindiniai Europos prokuratūros 
duomenys110. 

3.20.1 diagrama. Pagrindiniai Europos prokuratūros duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: Europos prokuratūros 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; Europos 
prokuratūros pateikti personalo duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.20.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 

                                                             
109 Reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos 

prokuratūros įsteigimo srityje. 

110 Daugiau informacijos apie Europos prokuratūros užduotis ir veiklą galima rasti jos 
svetainėje www.eppo.europa.eu. 

27

Biudžetas (milijonais eurų)*

122

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32017R1939
http://www.eppo.europa.eu/
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įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama Europos 
prokuratūros vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.20.3. Mūsų nuomonės pagrindas, Europos prokuratūros vadovybės ir už valdymą 
atsakingų asmenų atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose 
atspindimų operacijų auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama 
nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.20.4. Mes auditavome: 

a) Europos prokuratūros finansines ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 
31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės111 ir Europos prokuratūros 
biudžeto vykdymo112 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.20.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Europos 
prokuratūros finansinėse ataskaitose Europos prokuratūros finansinė būklė 2021 m. 
gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų 
srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to 
reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas 

                                                             
111 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

112 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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apskaitos taisykles. Šios finansinės ataskaitos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais 
viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

Dalyko pabrėžimas 

3.20.6. Atkreipiame dėmesį į Europos prokuratūros galutinių finansinių ataskaitų 
2.1, 2.2 ir 3.1 pastabas, iš kurių matyti, kad didžioji dalis į sąskaitas įtraukto turto buvo 
Komisijos nemokamai perduota Europos prokuratūrai. Taip pat atkreipiame dėmesį į 4.2 
pastabą, iš kurios matyti, kad Europos prokuratūrai priimančioji šalis nemokamai suteikė 
biuro patalpas. 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.20.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.20.8. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.20.9. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.20.10. 2021 m. 21 % Europos prokuratūros mokėjimų buvo atlikti pavėluotai. Be to, 
Europos prokuratūra tvarkyti mokėjimus pavedė laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojams, o 
tai prieštarauja Europos prokuratūros finansinėms taisyklėms113. Šie trūkumai taip pat rodo, 

                                                             
113 Europos prokuratūros kolegijos sprendimo 002/2021 41 straipsnio 1 dalis. 

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-01/2021.002_Decision_EPPO_Financial_Rules-final.pdf
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kad nėra pakankamai finansų ir viešųjų pirkimų funkcijoms skirtų išteklių, ir tai yra Europos 
prokuratūros žmogiškųjų išteklių valdymo trūkumas. 

3.20.11. Europos prokuratūra su priimančiąja valstybe nare dar nėra pasirašiusi patalpų 
nuomos sutarties, kaip yra nurodyta susitarimo dėl būstinės 3.2 straipsnyje. Dėl to, kad nėra 
rašytinės nuomos sutarties, Europos prokuratūrai ir jos darbuotojams neužtikrinamas tikrumas 
ir stabilumas, kurių reikia jų pareigoms atlikti. 

3.20.12. Europos prokuratūra dar nėra nustačiusi išsamių vidaus procedūrų, susijusių su 
jos organizacine struktūra ir ex ante kontrole, susijusia su jos operacijų veiklos ir finansiniais 
aspektais. Dėl to, kad nėra įformintų procedūrų, gali būti sunku įgyvendinti valdymo direktyvas 
ir gali kilti rizika, kad nebus pasiekti Europos prokuratūros tikslai. 

3.20.13. Europos prokuratūra dar nepatvirtino išsamaus veiklos tęstinumo plano. Tai, 
kad nėra parengto išsamaus veiklos tęstinumo plano, yra didelis vidinis Europos prokuratūros 
procedūrų trūkumas. 

3.20.14. Vienos įdarbinimo procedūros atveju neradome jokių įrodymų, kad Europos 
prokuratūra būtų nustačiusi minimalų balų skaičių, kurį kandidatai turėjo gauti, kad galėtų būti 
įtraukti į nagrinėjamų paraiškų sąrašą. Tai pažeidė skaidrumo ir vienodo požiūrio principus. 
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Europos prokuratūros atsakymas 
3.20.10. 34 proc. pavėluotų mokėjimų buvo mokėjimai, kuriuos vėluota atlikti 1 dieną, o 
75 proc. pavėluotų mokėjimų – mažiau nei 5 dienas. Tačiau Europos prokuratūra pripažįsta, 
kad reikėtų pagerinti savo pajėgumą laiku apdoroti sąskaitas faktūras. Skubant pradėti vykdyti 
baudžiamojo persekiojimo ir tyrimo funkcijas, reikėjo dinamiškai pritaikyti Europos 
prokuratūros kontrolės sistemą, nes veiklos apimtis augo ir tam buvo skiriama darbuotojų. Dėl 
šių suvaržymų buvo priimtas sprendimas ribotai pasitelkti laikinuosius darbuotojus ir skaidriai 
atskleisti jų pasitelkimo faktą, vykdant rizika grindžiamą valdymą. Platesniame sveikatos krizės 
kontekste 2021 m. Europos prokuratūra toliau įdarbino darbuotojus, kad sustiprintų 
prokuratūros veiklos ir administracinius pajėgumus. 
 
3.20.11. Europos prokuratūra negali priversti priimančiosios valstybės narės nustatyti 
konkretaus nuomos sutarties nustatymo termino. Europos prokuratūra atliko išsamų 
patikrinimą bendradarbiaudama su priimančiąja valstybe nare ir priminė jai apie jos 
įsipareigojimą šiuo klausimu. 2022 m. kovo mėn. Europos prokuratūra pasirašė nuomos sutartį 
ir išsiuntė ją pasirašyti priimančiajai valstybei narei. 

3.20.12. Tapusi finansiškai nepriklausoma nuo Europos Komisijos (2021 m. birželio 24 d.) 
Europos prokuratūra toliau taiko tuos pačius tikrinimo standartus, kaip ir tuomet, kai veiklą 
vykdė pagal Europos Komisijos reikalavimus.  Europos prokuratūra atsižvelgs į padarytą išvadą 
ir patvirtina, kad šiuo klausimu baigia rengti savo procedūras. 

3.20.13. Europos prokuratūros veiklos tęstinumo planas inicijuotas 2021 m. ir turėtų būti 
patvirtintas 2022 m. 

3.20.14. Europos prokuratūra atsižvelgs į Europos Audito Rūmų išvadą ir patvirtina savo 
įsipareigojimą užtikrinti skaidrumą ir vienodą požiūrį į visus kandidatus. 
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3.21. Europos mokymo fondas (ETF) 

Įvadas 

3.21.1. Turine įsikūręs Europos mokymo fondas (ETF) įsteigtas Tarybos reglamentu (EEB) 
Nr. 1360/90114 (nauja redakcija išdėstyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1339/2008115). ETF užduotis – remti profesinio mokymo reformą Europos Sąjungos šalyse 
partnerėse. To siekdamas, jis padeda Europos Komisijai įgyvendinti įvairias profesinio mokymo 
programas. 3.21.1 diagramoje pateikti pagrindiniai ETF duomenys116. 

3.21.1 diagrama. Pagrindiniai ETF duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: ETF 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; ETF pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.21.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama ETF vadovybės 
pateiktos informacijos analizė. 

3.21.3. Mūsų nuomonės pagrindas, ETF vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

                                                             
114 Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1360/90 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo. 

115 Reglamentas (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo (nauja redakcija). 

116 Daugiau informacijos apie ETF užduotis ir veiklą pateikta jo svetainėje www.etf.europa.eu. 

21

21

Biudžetas (milijonais eurų)*

124

130

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008R1339
http://www.etf.europa.eu/
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Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.21.4. Mes auditavome: 

a) Europos mokymo fondo (ETF) finansines ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. 
gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės117 ir ETF biudžeto 
vykdymo ataskaitos118, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.21.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų ETF finansinėse 
ataskaitose ETF finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių 
metų jo operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais 
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jo finansinį reglamentą ir 
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos tarptautiniu 
mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
117 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

118 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.21.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.21.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.21.8. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 



 191 

Europos mokymo fondas (ETF) 

 

Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2018 

Vykdydamas viešųjų pirkimų procedūrą dėl laikinojo įdarbinimo įmonių 
paslaugų, ETF taikė sutarties skyrimo kriterijus, kuriuos daugiausia sudarė 
nekonkurenciniai kainos elementai. ETF turėtų taikyti tokius sutarties 
skyrimo kriterijus, kuriais didžiausias dėmesys skiriamas konkurenciniams 
kainos elementams. 

Neįvykdytas 

(iki sutarties galiojimo pabaigos 2023 m.) 

2020 

ETF nesilaikė savo vidaus kontrolės sistemos 12 vidaus kontrolės 
principo, pagal kurį jis turi registruoti nukrypimus nuo taisyklių ir 
procedūrų savo išimčių registre. Atlikdami auditą nustatėme tam tikrų 
nukrypimų nuo nustatytų procedūrų, kurie turėjo būti užregistruoti 
išimčių registre. 

Užbaigtas 
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ETF atsakymas 
Agentūra susipažino su Audito Rūmų ataskaita.  
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3.22. Europos darbuotojų saugos ir 
sveikatos agentūra (EU-OSHA) 

Įvadas 

3.22.1. Bilbao įsikūrusi Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) 
įsteigta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2062/94119, kuris buvo panaikintas ir pakeistas 2019 m. 
sausio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/126120. EU-OSHA užduotys 
apima informacijos apie nacionalinius ir ES sveikatos ir saugos darbe prioritetus rinkimą bei 
platinimą ir paramos nacionalinėms ir ES organizacijoms, dalyvaujančioms formuojant ir 
įgyvendinant šios srities politiką, teikimą. 3.22.1 diagramoje pateikti pagrindiniai EU-OSHA 
duomenys121. 

3.22.1 diagrama. Pagrindiniai EU-OSHA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: 2020 ir 2021 finansinių metų EU-OSHA metinės finansinės ataskaitos; 
EU-OSHA pateikti personalo duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.22.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 

                                                             
119 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 

agentūros įsteigimo. 

120 Reglamentas (ES) 2019/126, kuriuo įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
agentūra (ES-OSHA). 

121 Daugiau informacijos apie EU-OSHA užduotis ir veiklą galima rasti jos svetainėje 
www.osha.europa.eu. 

20

22

Biudžetas (milijonais eurų)*

63

64

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:31994R2062&qid=1650999558116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0126&qid=1650999713202
http://www.osha.europa.eu/
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įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama EU-OSHA 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.22.3. Mūsų nuomonės pagrindas, EU-OSHA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.22.4. Mes auditavome: 

a) Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) finansines 
ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinės būklės122 ir EU-OSHA biudžeto vykdymo123 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.22.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EU-OSHA 
finansinėse ataskaitose EU-OSHA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
122 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

123 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.22.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.22.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.22.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.22.9. Nustatėme, kad per vieną atvirą viešųjų pirkimų procedūrą, suskirstytą į dalis, 
vienos iš dalių vertinimo komisijos nariai interesų konfliktų nebuvimo deklaraciją pasirašė tik 
po to, kai sutartis jau buvo sudaryta. Tai rodo viešųjų pirkimų procedūros trūkumą ir 
prieštarauja Finansinio reglamento 61 ir 150 straipsnių reikalavimams. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.22.10. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2018 
Į 2019 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis buvo aukštas II ir III 
antraštinėse dalyse. EU-OSHA turėtų išanalizuoti pernelyg didelių 
perkėlimų priežastis ir atitinkamai pagerinti biudžeto planavimą. 

Užbaigtas 

2019 Perkėlimų sumos rodo biudžeto poreikių pervertinimą ir prieštarauja 
biudžeto metinio periodiškumo principui. Užbaigta 

 



 197 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) 

 

EU-OSHA atsakymas 
Agentūra susipažino su Audito Rūmų ataskaita. 
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3.23. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų 
gerinimo fondas (Eurofound) 

Įvadas 

3.23.1. Dubline įsikūręs Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) 
įsteigtas Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1365/75124, kuris vėliau buvo panaikintas ir pakeistas 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/127125. Eurofound užduotis – kaupiant ir 
skleidžiant šiai sričiai svarbias žinias, prisidėti planuojant ir kuriant geresnes darbo ir gyvenimo 
sąlygas ES. 3.23.1 diagramoje pateikti pagrindiniai Eurofound duomenys126. 

3.23.1 diagrama. Pagrindiniai Eurofound duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: Eurofound 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; Eurofound pateikti 
personalo duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.23.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 

                                                             
124 Reglamentas (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 

įsteigimo. 

125 Reglamentas (ES) 2019/127, kuriuo įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo 
fondas (EUROFOUND). 

126 Daugiau informacijos apie Eurofound užduotis ir veiklą pateikta jo svetainėje 
www.eurofound.europa.eu. 

27

27

Biudžetas (milijonais eurų)*

95

96

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:31975R1365
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/ALL/?uri=CELEX:32019R0127
http://www.eurofound.europa.eu/
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įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama Eurofound 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.23.3. Mūsų nuomonės pagrindas, Eurofound vadovybės ir už valdymą atsakingų 
asmenų atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų 
operacijų auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.23.4. Mes auditavome: 

a) Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) finansines 
ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinės būklės127 ir Eurofound biudžeto vykdymo128 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

                                                             
127 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

128 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) 

 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

 Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.23.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Eurofound 
finansinėse ataskaitose Eurofound finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Šios 
finansinės ataskaitos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus 
apskaitos standartais. 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.23.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.23.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.23.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 
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Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.23.9. Savo 2019 finansinių metų audito ataskaitoje129 padarėme išvadą, kad elektros 
energijos tiekimo paslaugų pirkimo procedūra buvo netvarkinga. Todėl visi su šia sutartimi 
susiję mokėjimai yra netvarkingi. 2021 m. jie sudarė 30 689 eurus. Pagrindinė sutartis baigė 
galioti 2021 m. birželio mėn. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.23.10. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 

                                                             
129 Audito Rūmų metinės ataskaitos dėl Eurofound 2019 finansinių metų metinių finansinių 

ataskaitų 17 dalis.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_LT.pdf
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Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) 

 

Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2019 Elektros energijos tiekimo paslaugų pirkimai buvo netvarkingi. Todėl visi 
su šia sutartimi susiję mokėjimai yra netvarkingi. Vykdomas 

2019 Viešųjų pirkimų procedūra dėl sanitarinių įrenginių atnaujinimo buvo 
netvarkinga. N. d. 

2020 

Eurofound yra parengęs politiką, kuria apibrėžiamos jo itin svarbios 
funkcijos ir susijusios riziką mažinančios kontrolės priemonės, tačiau itin 
svarbių pareigybių sąrašas nebuvo atnaujintas nuo 2012 m. ir 
nebeatitinka dabartinės Eurofound vidaus organizacinės struktūros. 
Mums atlikus auditą, 2021 m. birželio 23 d. Eurofound įgyvendino naują 
politiką dėl jautrių pareigybių. 

Užbaigtas 
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Eurofound atsakymas 
3.23.9. Su šia pastaba sutikome jau 2019 m., o sutartis nustojo galioti 2021 m. birželio mėn. 
Atitinkami 2021 m. mokėjimai buvo tiesioginė šio konkurso procedūros pasekmė. Viešųjų 
pirkimų vidaus procedūros buvo atitinkamai pakoreguotos. Galutiniai mokėjimai 2021 m. 
sausio−birželio mėn. atlikti vykdant mūsų teisinius įsipareigojimus. 
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Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas) 

 

3.24. Europos Sąjungos 
bendradarbiavimo baudžiamosios 
teisenos srityje agentūra (Eurojustas) 

Įvadas 

3.24.1. Hagoje įsikūrusi Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos 
srityje agentūra (Eurojustas) įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2018/1727130. Eurojusto misija – remti kovą su sunkiais organizuotais 
nusikaltimais gerinant tarpvalstybinių tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo koordinavimą. 
3.24.1 diagramoje pateikti pagrindiniai Eurojusto duomenys131. 

3.24.1 diagrama. Pagrindiniai Eurojusto duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: Eurojusto 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; Eurojusto pateikti 
personalo duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.24.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama Eurojusto 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

                                                             
130 Reglamentas (ES) 2018/1727 dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios 

teisenos srityje agentūros. 

131 Daugiau informacijos apie Eurojusto užduotis ir veiklą pateikta jo svetainėje 
www.eurojust.europa.eu. 

51

57

Biudžetas (milijonais eurų)*

242

254

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727
http://www.eurojust.europa.eu/
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3.24.3. Mūsų nuomonės pagrindas, Eurojusto vadovybės ir už valdymą atsakingų 
asmenų atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų 
operacijų auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.24.4. Mes auditavome: 

a) Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros 
(Eurojusto) finansines ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. 
pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės132 ir Eurojusto biudžeto 
vykdymo133 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.24.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Eurojusto 
finansinėse ataskaitose Eurojusto finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jo operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jo 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
132 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

133 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.24.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.24.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.24.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.24.9. Savo 2020 finansinių metų audito ataskaitoje134 padarėme išvadą, kad transporto 
priemonių nuomos paslaugų viešųjų pirkimų procedūra buvo netvarkinga. Todėl visi tolesni 
mokėjimai, atlikti pagal šią preliminariąją sutartį, yra netvarkingi. 2021 m. susiję mokėjimai 
sudarė 34 022 eurus. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.24.10. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 

                                                             
134 Audito Rūmų 2020 finansinių metų metinės ataskaitos dėl ES agentūrų 3.27.9 dalis. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_LT.pdf
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2020 

Eurojustas su viena įmone pasirašė preliminariąją sutartį dėl transporto 
priemonių nuomos. Kadangi transporto priemonių nuomos rinkoje 
kainos dažnai svyruoja, Eurojustas turėjo viešųjų pirkimų procedūrą 
atnaujinti tuo metu, kai transporto priemonė buvo reikalinga. 

Vykdomas 

2020 

Eurojustas pasirašė konkrečią sutartį, kurios kainodara nukrypo nuo 
kainoraščių, pridėtų prie pirminės preliminariosios sutarties. Eurojustas 
patvirtino sąskaitą faktūrą ir atliko mokėjimą rangovui, neatkreipdamas 
dėmesio į neatitikimą dėl valandinio įkainio. Tai rodo Eurojusto vidaus 
kontrolės trūkumus. 

N. d. 
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Eurojusto atsakymas 
Agentūra susipažino su Audito Rūmų ataskaita. 
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Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) 

 

3.25. Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūra (FRA) 

Įvadas 

3.25.1. Vienoje įsikūrusi Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) įsteigta 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 168/2007135. FRA teikia ES ir valstybių narių valdžios institucijoms 
pagalbą ir ekspertines žinias įgyvendinant ES teisę, susijusią su pagrindinėmis teisėmis. 
3.25.1 diagramoje pateikti pagrindiniai FRA duomenys136. 

3.25.1 diagrama. Pagrindiniai FRA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: FRA 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; FRA pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.25.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama FRA vadovybės 
pateiktos informacijos analizė. 

                                                             
135 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

agentūrą. 

136 Daugiau informacijos apie FRA užduotis ir veiklą pateikta jos svetainėje www.fra.europa.eu. 

30

33

Biudžetas (milijonais eurų)*

105

101

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0168
http://www.fra.europa.eu/
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3.25.3. Mūsų nuomonės pagrindas, FRA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.25.4. Mes auditavome: 

a) Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) finansines ataskaitas, 
kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės 
būklės137 ir FRA biudžeto vykdymo138 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.25.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų FRA finansinėse 
ataskaitose FRA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių 
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais 
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir 
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos tarptautiniu 
mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
137 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

138 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.25.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.25.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.25.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl biudžeto valdymo 

3.25.9. Nustatėme, kad FRA į 2022 m. perkėlė 7 milijonus eurų (27 %) 2021 m. 
įsipareigojimų asignavimų. Iš tos sumos 6,7 milijono eurų (96 %) buvo susiję su pagrindine 
veikla. Pasikartojantys dideli asignavimų perkėlimo į kitą laikotarpį rodikliai prieštarauja 
biudžeto metinio periodiškumo principui ir rodo struktūrines biudžeto vykdymo problemas. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.25.10. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2018 
Perkeltų įsipareigotų asignavimų veiklos išlaidoms lygis buvo aukštas ir 
tik iš dalies pagrįstas. FRA turėtų pagerinti savo biudžeto planavimą ir jo 
vykdymo ciklus. 

Vykdomas 
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FRA atsakymas 
3.25.9. Perkėlimų lygis iš esmės atspindi Agentūros pagrindinės veiklos, kuri apima kelis 
mėnesius trunkančius ir galbūt į kitus metus persikeliančius darbus, pobūdį. Siekdama geriau 
planuoti biudžetą ir tobulinti jo vykdymo ciklus, Agentūra sukūrė priemonę planuojamiems 
perkėlimams iš vienų metų į kitus stebėti. 

Agentūra įsitikinusi, kad gerą biudžeto vykdymą rodo ir biudžeto įvykdymo rezultatas (daugiau 
kaip 99,5 proc.), o kartu ir mažas panaikintų asignavimų rodiklis. 
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Pagal DFP 3 išlaidų kategoriją „Gamtos 

ištekliai ir aplinka“ finansuojamos 
agentūros 
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3.26. Europos aplinkos agentūra (EAA) 

Įvadas 

3.26.1. Kopenhagoje įsikūrusi Europos aplinkos agentūra (EAA) įsteigta Tarybos 
reglamentu (EEB) Nr. 1210/90139, kuris vėliau buvo panaikintas ir pakeistas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 401/2009140. EAA užduotis – sukurti stebėjimo 
tinklą, per kurį Komisijai, Parlamentui, valstybėms narėms ir apskritai visai visuomenei būtų 
teikiama patikima informacija apie aplinkos būklę. 3.26.1 diagramoje pateikti pagrindiniai EAA 
duomenys141. 

3.26.1 diagrama. Pagrindiniai EAA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: EAA 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; EAA pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.26.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama EAA vadovybės 
pateiktos informacijos analizė. 

                                                             
139 Reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos 

informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo. 

140 Reglamentas (EB) Nr. 401/2009 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos 
informacijos ir stebėjimo tinklo. 

141 Daugiau informacijos apie EAA užduotis ir veiklą pateikta jos svetainėje 
www.eea.europa.eu. 

97

92

Biudžetas (milijonais eurų)*

213

230

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1210&qid=1651636132572
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0401
http://www.eea.europa.eu/
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3.26.3. Mūsų nuomonės pagrindas, EAA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.26.4. Mes auditavome: 

a) Europos aplinkos agentūros (EAA) finansines ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. 
gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės142 ir EAA 
biudžeto vykdymo ataskaitos143, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.26.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EAA finansinėse 
ataskaitose EAA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių 
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais 
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir 
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos tarptautiniu 
mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
142 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

143 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.26.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.26.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.26.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.26.9. EAA iš dalies pakeitė preliminariąją paslaugų sutartį dėl pastatų remonto ir 
priežiūros paslaugų teikimo, padvigubindama pradinį maksimalų biudžetą nuo 500 000 eurų iki 
1 000 000 eurų. Kaip teisinis pagrindas naudota nukrypti leidžianti nuostata, taikoma derybų 
be išankstinio skelbimo apie pirkimą procedūroms, kaip nustatyta Finansinio reglamento 
I priedo 11.1 dalies e punkte ir 11.4 dalyje. 11.1 dalies e punkte ir 11.4 dalyje nustatytos 
kumuliacinės sąlygos nebuvo įvykdytos. Tokiais atvejais, pagal Finansinio reglamento 
172 straipsnio 3 dalį, tam tikromis sąlygomis sutartis leidžiama keisti nevykdant naujos viešųjų 
pirkimų procedūros, tačiau dauguma atvejų yra nustatyta pakeitimo vertės riba. Šios sąlygos 
nebuvo įvykdytos aptariamo sutarties pakeitimo atveju. Taigi pakeitimas buvo netvarkingas. 
Vis dėlto 2021 m. susijusių mokėjimų nebuvo. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.26.10. Mes auditavome preliminariąją sutartį dėl maitinimo valgykloje ir aprūpinimo 
maistu bei gėrimais paslaugų teikimo EAA patalpose. Nustatėme, kad pradinė sutartis buvo 
pratęsta du kartus: 2021 m. vasario mėn. aštuoniais mėnesiais ir 2021 m. gruodžio mėn. dar 
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šešiais mėnesiais, dėl to bendra trukmė pailgėjo nuo 48 mėnesių iki 62 mėnesių. Pagal EAA 
vidaus kontrolės standartus reikalaujama, kad ji dokumentuotų, pagrįstų ir patvirtintų visus 
nukrypimus nuo nustatytos politikos ir procedūrų. Pratęsdama sutartį pirmą kartą, EAA 
neįtraukė jokios pastabos apie išimtį. Pratęsdama sutartį antrą kartą, EAA tokią pastabą į bylą 
įtraukė, tačiau 2022 m. vasario mėn., kai Audito Rūmai atliko auditą, ji nebuvo įregistruota 
centriniame išimčių registre. 

3.26.11. Paslaugų sutartyje dėl Geografinės informacinės sistemos palaikymo paslaugų 
teikimo EAA pasinaudojo sutarties pakeitimu, kad pratęstų paslaugų teikimą vienu mėnesiu 
nuo 2021 m. vasario 28 d. iki 2021 m. kovo 31 d. Tačiau pakeitimas įsigaliojo tik 2021 m. kovo 
22 d., kai jį pasirašė abi sutarties šalys, dėl to 22 dienas paslaugos faktiškai buvo teikiamos be 
sutarties. Nors EAA tai nustatė, kaip matyti iš pakeitimo taikymo atgaline data (nuo 2021 m. 
vasario 28 d.), jokios pastabos apie išimtį neįtraukė. 

3.26.12. Mes auditavome mokėjimą, atliktą pagal preliminariąją sutartį dėl IT paslaugų 
teikimo. Vadovaudamasi šia sutartimi, EAA galėtų užsakyti papildomas, nepagrindines 
paslaugas pagal atskirą darbų paketą. Šių papildomų paslaugų kaina priklausė nuo skirtingo 
pobūdžio konsultacijoms taikomų dienos įkainių ir nuo to, ar paslaugos buvo teikiamos vietoje, 
ar kitur. Audito metu tikrinta operacija apėmė 25 000 eurų sumą, skirtą tokioms papildomoms 
konsultavimo paslaugoms. Nustatėme, kad EAA šią sumą sumokėjo prieš tai nepatikrinusi, 
kokio pobūdžio paslaugas paslaugų teikėjas faktiškai nurodė ir kokius dienos įkainius taikė 
teikdamas šias paslaugas ir išrašydamas už jas sąskaitas faktūras. 
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EAA atsakymas 
Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.26.9. Agentūra patvirtina, kad vykdė derybas pagal Finansinio reglamento 164 straipsnio 
1 dalies d punktą ir jo I priedo 11.1 punkto e papunktį, t. y. derybas be skelbimo apie pirkimą, 
Nr. EEA/ADS/21/003, kaip matyti iš kvietimo pateikti pasiūlymus, įregistruoto ir Agentūros 
valdymo planų sistemoje, ir dokumentų valdymo sistemoje. Tai darydama, Agentūra buvo 
nuodugniai susipažinusi su Biudžeto GD centrinės finansinių paslaugų pagalbos tarnybos 
bendrosiomis gairėmis, kuriose numatytas nuoseklus viešųjų pirkimų procesas, vykdomas 
norint pakeisti galiojančią sutartį. 

2021 m. spalio 19 d. atsakingasis leidimus suteikiantis pareigūnas pasirašė sprendimą dėl šių 
derybų sutarties skyrimo, o 2021 m. gruodžio 21 d. TED buvo paskelbtas skelbimas apie 
sutarties skyrimą, kuriame nurodytas naujas bendras preliminariosios sutarties biudžetas. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.26.10. Agentūra iš pradžių planavo paskelbti konkursą dėl naujos maitinimo valgykloje ir 
aprūpinimo maistu bei gėrimais paslaugų bendrosios paslaugų teikimo sutarties sudarymo 
2020 m. paskutinį ketvirtį. Tačiau dėl COVID pandemijos nuolat kintančios aplinkybės trukdė 
planuoti ir privertė Agentūrą ieškoti alternatyvų veiklos tęstinumui užtikrinti, atsižvelgiant į 
svarbų valgyklos vaidmenį užtikrinant socialinę sanglaudą ir darbuotojų gerovę krizės 
laikotarpiu. 

Agentūra pripažįsta, kad prie trečiojo bendrosios sutarties pakeitimo, kuriuo jos galiojimo 
laikotarpis buvo pratęstas pirmą kartą, nebuvo pastabos apie išimtį. Pastaba apie išimtį dėl 
antrojo pratęsimo pridėta kaip patvirtinamasis dokumentas ARES prie pasirašančiųjų asmenų 
darbo srauto dėl ketvirtojo bendrosios sutarties pakeitimo pasirašymo, tačiau nebuvo įtraukta į 
centrinį išimčių registrą. 

3.26.11. Agentūra patvirtina Europos Audito Rūmų išvadose ir pastabose nustatytus faktus. 
Nors Agentūros atstovai vasario pradžioje aptarė ir su rangovu susitarė dėl specialiosios 
sutarties pratęsimo, dėl neapsižiūrėjimo buvo vėluojama pakeitimą paruošti ir pasirašyti. 

Agentūra sugriežtins savo kontrolę ir procedūras, siekdama, pirma, nevėluoti pratęsti sutarčių, 
ir, antra, užtikrinti, kad padarius netyčinių Finansinio reglamento pažeidimų į bylą būtų 
įrašomos pastabos apie išimtį. 

3.26.12. Agentūra atsižvelgia į Audito Rūmų pastabą. Šios konsultacijos biudžetas apskaičiuotas 
projekto vadovui ir paslaugų teikėjui apsikeitus nuomonėmis. Profesionaliu projekto vadovo 
vertinimu, 25 000 EUR suma, apskaičiuota taikant vyresniojo specialisto konsultacijos įkainį 
(P2) už 35 vieno asmens darbo dienas, buvo laikoma pagrįsta. Atsakant į paslaugų prašymą 
pateiktas pasiūlymas buvo visiškai suderinamas su tuo, kas buvo aptarta ir dėl ko buvo 
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susitarta, todėl fiksuotoji suma buvo laikoma priimtina. Reikalavimas pateikti šio komponento 
grafikus nebuvo taikomas. 

Agentūra atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų pastabas ir patvirtina, kad ėmėsi veiksmų, 
kad į jas būtų atsižvelgta teikiant užsakymus ateityje. 
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3.27. Europos žuvininkystės kontrolės 
agentūra (EŽKA) 

Įvadas 

3.27.1. Vige įsikūrusi Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) įsteigta Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 768/2005144, kuris vėliau buvo panaikintas ir pakeistas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/473145. Pagrindinė EŽKA užduotis – organizuoti 
valstybių narių atliekamą žuvininkystės kontrolės ir inspektavimo veiklos koordinavimą siekiant 
užtikrinti veiksmingą ir vienodą bendros žuvininkystės politikos taisyklių taikymą. 
3.27.1 diagramoje pateikti pagrindiniai EŽKA duomenys146. 

3.27.1 diagrama. Pagrindiniai EŽKA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: EŽKA 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; EŽKA pateikti personalo 
duomenys. 

2021 m. EŽKA biudžetas buvo padidintas atsižvelgiant į papildomą veiklą, skirtą EŽKA pagal 
Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą su JK. 

                                                             
144 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantis Bendrijos žuvininkystės kontrolės 

agentūrą. 

145 Reglamentas (ES) 2019/473 dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros. 

146 Daugiau informacijos apie EŽKA užduotis ir veiklą galima rasti jos svetainėje 
www.efca.europa.eu. 

20

25

Biudžetas (milijonais eurų)*

81

80

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0768&qid=1652738848142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0473&qid=1652738943954
http://www.efca.europa.eu/
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Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.27.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama EŽKA vadovybės 
pateiktos informacijos analizė. 

3.27.3. Mūsų nuomonės pagrindas, EŽKA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.27.4. Mes auditavome: 

a) Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EŽKA) finansines ataskaitas, kurias 
sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės 
būklės147 ir EŽKA biudžeto vykdymo ataskaitos148, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.27.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EŽKA finansinėse 
ataskaitose EŽKA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių 
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais 

                                                             
147 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

148 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir 
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos tarptautiniu 
mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.27.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.27.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 
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EŽKA atsakymas 
Agentūra susipažino su Audito Rūmų ataskaita. 
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Pagal DFP 4 išlaidų kategoriją 
„Migracija ir sienų valdymas“ 

finansuojamos agentūros 
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3.28. Europos prieglobsčio paramos 
biuras (EASO) 

Įvadas 

3.28.1. Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) įsikūręs Valetoje. Jis įsteigtas 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 439/2010149 siekiant pagerinti praktinį 
bendradarbiavimą prieglobsčio klausimais ir padėti valstybėms narėms vykdyti savo Europos 
lygmens ir tarptautinius įsipareigojimus suteikti apsaugą žmonėms, kuriems ji yra būtina. EASO 
turi regioninius skyrius Italijoje ir Graikijoje, o nuo 2018 m. – Kipre. 2022 m. jį pakeitė150 
Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra (EUAA). Ji prisiėmė visas EASO pareigas ir teisinius 
įsipareigojimus, taip pat keletą naujų užduočių, susijusių su bendra Europos prieglobsčio 
sistema. 3.28.1 diagramoje pateikti pagrindiniai EASO duomenys151. 

3.28.1 diagrama. Pagrindiniai EASO duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: EASO 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; EASO pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.28.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 

                                                             
149 Reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo. 

150 Reglamentas (ES) Nr. 2021/2303 dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros. 

151 Daugiau informacijos apie EASO užduotis ir veiklą pateikta jo svetainėje 
www.easo.europa.eu. 

149

177

Biudžetas (milijonais eurų)*

380

423

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32010R0439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
http://www.easo.europa.eu/
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įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama EASO 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.28.3. Mūsų nuomonės pagrindas, EASO vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.28.4. Mes auditavome: 

a) Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) finansines ataskaitas, kurias sudaro 
2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės152 ir 
EASO biudžeto vykdymo153 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.28.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EASO 
finansinėse ataskaitose EASO finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jo operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jo 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
152 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

153 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Dalyko pabrėžimas 

3.28.6. Atkreipiame dėmesį į EASO galutinių finansinių ataskaitų 3.7.1 pastabą, iš 
kurios matyti, kad dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo 2022 m. gali būti apribotas gebėjimas 
vykdyti kai kurias jo naujų EUAA įgaliojimų užduotis, ir 3.7.2 pastabą, iš kurios matyti, kad 
Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą finansinis poveikis negali būti patikimai įvertintas. 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.28.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.28.8. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.28.9. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.28.10. Savo 2017154 ir 2020155 finansinių metų ataskaitose padarėme išvadą, kad 
viešųjų pirkimų procedūros dėl patalpų nuomos Lesbe ir Romoje buvo netvarkingos. Todėl visi 
su šiomis procedūromis susiję mokėjimai yra netvarkingi. 2021 m. susiję mokėjimai sudarė 
362 204 eurus. 

                                                             
154 Audito Rūmų 2017 finansinių metų metinės ataskaitos dėl ES agentūrų 3.20.23 dalis. 

155 Audito Rūmų 2020 finansinių metų metinės ataskaitos dėl ES agentūrų 3.20.12 dalis. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52018TA1130(01)
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_LT.pdf
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Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.28.11. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2017 EASO nepasiekė etatų plane nustatyto darbuotojų įdarbinimo tikslo. Užbaigtas 

2017 Sutarčių stebėjimas jų atitikties nacionalinėms taisyklėms dėl laikinojo 
įdarbinimo įmonių darbuotojų buvo prastas. Užbaigtas 

2017 

2017 m. nustatėme, kad EASO su kelionėmis susijusių išlaidų stebėjimo 
procedūros buvo silpnos. Visų pirma dažnai nebuvo reikalaujama pateikti 
patvirtinamųjų dokumentų. EASO atlieka su šiuo klausimu susijusį vidaus 
tyrimą. 

Užbaigta 

2017 Buvo reikšmingų trūkumų srityse, susijusiose su poreikių vertinimu ir 
sutarčių pakeitimais. Užbaigtas 

2017 

Savo 2017 finansinių metų audito ataskaitose Audito Rūmai padarė 
išvadą, kad viešųjų pirkimų procedūros dėl EASO skirtų patalpų nuomos 
Lesbe buvo netvarkingos. Todėl visi tolesni su šiomis sutartimis susiję 
mokėjimai yra netvarkingi. 

Vykdomas 

2018 
Sutartys su IT bendrovėmis buvo suformuluotos taip, kad galėtų reikšti 
laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojų paskyrimą (pranc. mise à 
disposition), o ne aiškiai apibrėžtų IT paslaugų teikimą ar produktų 

Užbaigtas 
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Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

tiekimą. Tai prieštarautų ES tarnybos nuostatams ir ES socialinėms ir 
įdarbinimo taisyklėms. EASO turėtų užtikrinti, kad sutartys būtų 
parengtos taip, kad IT paslaugų pirkimas nebūtų painiojamas su laikinojo 
įdarbinimo įmonių darbuotojų samdymu. 

2018 EASO turėtų nustatyti veiksmingas finansines ex post kontrolės 
priemones. Vykdomas 

2018 
Laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojų paslaugų viešieji pirkimai Italijoje 
buvo netvarkingi. Todėl visi tolesni su šia sutartimi susiję mokėjimai yra 
netvarkingi. 

Užbaigtas 

2019 

Išorės ekspertų atrankos ir sutarčių su jais sudarymo procedūroms 
sistemingai trūko patikimos audito sekos (kaip nustatyta Finansinio 
reglamento 36 straipsnio 3 dalyje). Todėl visi tolesni su šiomis sutartimis 
susiję mokėjimai yra netvarkingi. 

Užbaigtas 

2020 
Viešųjų pirkimų procedūra dėl patalpų nuomos Romoje buvo 
netvarkinga. Todėl visi tolesni mokėjimai pagal šias sutartis yra 
netvarkingi. 

Vykdomas 

2020 
Yra daug laisvų vadovų etatų, daugelį iš jų ilgiau kaip vienus metus užėmė 
laikini darbuotojai. Tai prieštarauja Tarnybos nuostatams, pagal kuriuos 
laikinų paskyrimų į vadovų pareigas trukmė apribota iki vienų metų. Ši 

Vykdomas 
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Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

nestabili padėtis vadovaujamų pareigų lygmeniu gali pakenkti EASO 
lyderystei ir strateginiam tęstinumui. 

2020 
III antraštinės dalies asignavimų perkėlimo į 2021 m. ir biudžeto 
asignavimų panaikinimo iš 2019 m. į 2020 m. lygis buvo didelis. EASO 
turėtų toliau gerinti savo biudžeto planavimą ir įgyvendinimo ciklus. 

Užbaigtas 

2020 EASO neatnaujino interesų konfliktų valdymo ir prevencijos politikos. Vykdomas 

2020 

EASO dar nebaigė rengti ir nepatvirtino veiklos tęstinumo plano. EASO 
operacijų mastas ir sudėtingumas, pastarojo meto įvykiai, tokie kaip 
COVID-19 pandemija, parodė, kaip svarbu turėti formaliai įtvirtintą 
atnaujintą veiklos tęstinumo planą. Tai vidinis EASO procedūrų trūkumas. 
Mums atlikus auditą, 2021 m. gegužės 31 d. EASO patvirtino savo veiklos 
tęstinumo planą. 

Užbaigtas 

2020 
Atkreipiame dėmesį į Europos Bendrajame Teisme nagrinėjamą bylą T-
621/20 (EMCS), kurioje ginčijamas viešųjų pirkimų procedūros dėl 
aprūpinimo laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojais Maltoje rezultatas. 

Užbaigta 
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EASO atsakymas 
Agentūra susipažino su Audito Rūmų ataskaita. 
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3.29. Europos Sąjungos didelės 
apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvėje operacijų valdymo 
agentūra (eu-LISA) 

Įvadas 

3.29.1. Taline, Strasbūre ir Pongau Sankt Johane įsikūrusi Europos Sąjungos didelės 
apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-
LISA) įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1077/2011156, kuris vėliau 
buvo panaikintas ir pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1726, 
kuriuo sustiprinti eu-LISA įgaliojimai157. Pagrindinė eu-LISA funkcija – vykdyti antrosios kartos 
Šengeno informacinės sistemos (SIS II), Vizų informacinės sistemos (VIS) ir Europos pirštų 
atspaudų lyginimo sistemos (EURODAC) operacijų valdymo užduotis. 2018 m. išplėsti eu-LISA 
įgaliojimai apima ne ES piliečių atvykimo ir išvykimo sistemos ir Europos kelionių informacijos ir 
leidimų sistemos plėtojimą ir operacijų valdymą. 3.29.1 diagramoje pateikti pagrindiniai eu-
LISA duomenys158. 

                                                             
156 Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų 

laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra. 

157 Reglamentas (ES) 2018/1726 dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA). 

158 Daugiau informacijos apie eu-LISA užduotis ir veiklą pateikta jos svetainėje 
https://www.eulisa.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32011R1077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:32018R1726
http://www.eulisa.europa.eu/
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3.29.1 diagrama. Pagrindiniai eu-LISA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: 2020 ir 2021 finansinių metų eu-LISA metinės finansinės ataskaitos; eu-LISA pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.29.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama eu-LISA 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.29.3. Mūsų nuomonės pagrindas, eu-LISA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

256

264

Biudžetas (milijonais eurų)*

274

310

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020
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Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.29.4. Mes auditavome: 

a) Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) finansines ataskaitas, kurias 
sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės 
būklės159 ir eu-LISA biudžeto vykdymo160 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.29.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų eu-LISA 
finansinėse ataskaitose eu-LISA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
159 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

160 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.29.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Sąlyginės nuomonės dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir 
tvarkingumo pagrindas 

3.29.7. Mes auditavome 28 eu-LISA mokėjimus. Iš jų šeši neatitiko reikalavimų. Taip 
pat nustatėme kitų mokėjimų, neįtrauktų į mūsų pirminę imtį, kuriems įtakos turėjo tas 
pats reikalavimų nesilaikymas. Visa paveiktų išlaidų suma yra 18,11 milijono eurų. Tai 
sudaro 6,2 % visų 2021 m. numatytų mokėjimų asignavimų. Tai viršija šiam auditui 
nustatytą reikšmingumo ribą. 

3.29.8. eu-LISA pasirašė 40 milijonų eurų vertės konkrečią sutartį preliminariajai 
sutarčiai dėl didelės apimties IT sistemų įgyvendinti, nenurodydama išsamios informacijos 
apie įsigytas paslaugas (kiekio, įvykdymo datos). Konkrečioje sutartyje pateiktos 
bendrosios nuostatos ir nurodyta, kad paslaugų prašymo formose bus pateikta išsamesnė 
informacija. Konkrečios sutarties trukmė buvo ilgesnė nei treji metai. Dėl ilgesnės trukmės 
ir dėl to, kad nebuvo tiksliai nurodytos reikalingos paslaugos ir datos, konkreti sutartis 
praktiškai buvo kaip preliminariosios sutarties preliminarioji sutartis. Remiantis eu-LISA 
paaiškinimu, tokia sutartis buvo pasirašyta tam, kad būtų sukurti teisiniai įsipareigojimai, 
pagal kuriuos būtų galima perkelti lėšas, kurios kitu atveju būtų panaikintos iki 2018 m. 
pabaigos. 2019 finansiniais metais161 pranešėme apie riziką, susijusią su išteklių teikimo 
agentūrai eu-LISA praktika, prieš priimant teisės aktus (įskaitant deleguotuosius ir 
įgyvendinimo reglamentus), kuriais nustatomi kuriamų IT sistemų reikalavimai. 

Manome, kad konkrečia sutartimi preliminarioji sutartis nebuvo tinkamai įgyvendinta, nes 
ja nebuvo sukurtas aiškus teisinis įsipareigojimas. 2021 m. atlikti su šia konkrečia sutartimi 

                                                             
161 Ataskaita dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo 

erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2019 finansinių metų metinių finansinių 
ataskaitų, 19 dalis. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_EN.pdf
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susiję mokėjimai, kurių bendra suma yra 15,67 milijono eurų, neatitinka eu-LISA finansinio 
reglamento 73 straipsnio 3 dalies reikalavimų. 

3.29.9. Trijų audituotų mokėjimų atveju nustatėme, kad konkrečios sutartys iš 
esmės nukrypo nuo preliminariųjų sutarčių ir kad preliminariosios sutartys nebuvo iš 
dalies pakeistos. Todėl konkrečios sutartys, kaip ir susiję 2021 m. mokėjimai, kurių vertė – 
2,44 milijono eurų, neatitiko preliminariosios sutarties reikalavimų. 

Vienoje konkrečioje sutartyje, susijusioje su bendros infrastruktūros (CSI) priežiūros 
katalogu, į kurią buvo įtraukta fiksuotoji ir kintamoji dalis, nustatėme, kad, nors fiksuotoji 
dalis atitiko preliminariojoje sutartyje nustatytą kainą, kintamoji dalis buvo beveik dešimt 
kartų didesnė. Pakeitus konkrečią sutartį, kintamoji dalis padidėjo daugiau kaip 22 kartus, 
palyginti su pradine preliminariosios sutarties suma. Be to, konkrečios sutarties 
kainodaros struktūra neatitinka preliminariosios sutarties struktūros. Mes auditavome su 
šia sutartimi susijusį 796 838,82 euro mokėjimą. 

Kitos konkrečios sutarties atveju nebuvo laikomasi sutartinių įvykdymo terminų. 
Nepaisant to, eu-LISA sumokėjo 1,2 milijono eurų, nekeisdama konkrečios ir 
preliminariosios sutarčių. 

Kitos konkrečios sutarties, susijusios su fiksuotos kainos elementais, atveju sutarties suma 
(1,77 milijono eurų) atitiko preliminariosios sutarties vertę. Vėliau eu-LISA pasirašė 
konkrečios sutarties pakeitimą ir padidino šią sumą iki 2,15 milijono eurų. Mes 
auditavome su šia sutartimi susijusį 443 684,32 euro mokėjimą. 

Ankstesniais metais mes ir Komisijos Vidaus audito tarnyba pranešė apie „eu-LISA“ vidaus 
kontrolės sistemų, susijusių su viešaisiais pirkimais ir sutarčių valdymu, neatitikimus ir 
trūkumus. 

Sąlyginė nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

3.29.10. Mūsų nuomone, išskyrus dalyje „Sąlyginės nuomonės dėl finansinėse 
ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo pagrindas“ paaiškintus 
klausimus, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse ataskaitose atspindimi 
mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir tvarkingi. 

3.29.11. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastaba dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.29.12. eu-LISA pakeitė trijų sutarčių vertę: dviejų – 2021 m. ir vienos – 2019 m. Viena 
sutartis skirta atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) įgyvendinimui ir priežiūrai, kita – bendros 
infrastruktūros sukūrimui (CSI), o dar kita – Šengeno informacinės sistemos (SIS II) veikimo 
priežiūrai. 
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Šiais pakeitimais didžiausios sutarčių sumos padidintos 50 % (atitinkamai 70,4 milijono eurų, 
20 milijonų eurų ir 40 milijonų eurų). 

Sutartys dėl CSI ir SIS II veikimo priežiūros baigia galioti 2022 m., o dėl AIS – 2023 m. Pasirašant 
dėl pakeitimo įsipareigota skirti mažiau nei 50 % sutarties dėl CSI vertės, 86 % sutarties dėl 
SIS II veikimo priežiūros vertės ir 76 % sutarties dėl AIS vertės. 

2020 m. „Eu-LISA“ pagal naują viešųjų pirkimų metodą pasirašė naujas sutartis dėl 
horizontaliosios inžinerinės sistemos(TEF). 2022 m. taip pat turi būti pasirašytos sutartys dėl 
universaliosios veiklos sistemos (TOF). Šiomis sutartimis bus panaikintos iš dalies pakeistos 
sutartys. 

Kadangi iš dalies pakeistų sutarčių galiojimas netrukus turėjo pasibaigti ir įsipareigota skirti 
suma vis dar buvo gerokai mažesnė už didžiausią sutarties sumą, eu-LISA verčiau galėjo kuo 
greičiau pasinaudoti TEF ir TOF sutartimis, užuot iš dalies pakeitusi ankstesnes sutartis 
maksimalia Finansiniu reglamentu leidžiama suma. 

3.29.13. Dviejų audituotų mokėjimų, kurių bendra suma buvo 2,56 milijono eurų, 
atveju nustatėme, kad produktai, kurie buvo įtraukti į konkrečią sutartį, nebuvo įtraukti į 
preliminariąją sutartį. 

„EU-LISA“ turėtų pagerinti sutarčių valdymą, siekdama užtikrinti, kad konkrečios sutartys 
visada būtų suderintos su preliminariosiomis sutartimis. 

Pastabos dėl biudžeto valdymo 

3.29.14. Nustatėme, kad eu-LISA į 2022 m. perkėlė 11,41 milijono eurų 2021 m. 
įsipareigojimų asignavimų. Iš tos sumos 11,1 milijono eurų (97 %) buvo susiję su 
administracinėmis išlaidomis (II antraštinė dalis). Pasikartojantys dideli asignavimų perkėlimo į 
kitą laikotarpį rodikliai prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui ir rodo 
struktūrines biudžeto vykdymo problemas. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.29.15. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2017 

Šiuo metu eu-LISA valdo tris atskiras, neintegruotas, didelės apimties IT 
sistemas (SIS II, VIS ir EURODAC): visos šios sistemos yra susijusios su 
duomenų tvarkymu ES laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės politikos 
srityje. Toks požiūris gali užkirsti kelią eu-LISA pasiekti masto ekonomiją ir 
užtikrinti sinergiją tarp skirtingų sistemų. 

Vykdomas 

(eu-LISA nekontroliuoja) 

2018 
Agentūra padidino preliminariosios sutarties kainas jos nekeisdama ir 
pratęsė vienos konkrečios sutarties galiojimą pasibaigus preliminariosios 
sutarties galiojimui. 

Netaikoma 

2018 / 2019 / 
2020 

Biudžeto įvykdymo mastas buvo mažesnis, nei planuota. Agentūra kartu 
su Europos Komisija turėtų geriau suderinti biudžeto planavimą su 
susijusių teisės aktų terminais. 

Vykdomas 

2019 Agentūra sumokėjo 284 000 eurų už paslaugas, suteiktas per laikotarpį, 
kurio neapima preliminarioji sutartis. Netaikoma 

2020 

Agentūra pasirašė konkrečią sutartį dėl programinės įrangos, kuri skiriasi 
nuo programinės įrangos, kurią rangovas pasiūlė savo pasiūlyme dėl 
susijusios preliminariosios sutarties. Kito produkto, kuris neįtrauktas į 
kainos pasiūlymą, įsigijimas kita kaina nei iš pradžių pasiūlytas produktas 
yra nukrypimas nuo preliminariosios sutarties. Todėl konkreti sutartis, 

Netaikoma 
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Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

kaip ir su ja susijęs 10,4 milijono eurų mokėjimas, neatitinka 
preliminariosios sutarties reikalavimų. 

2020 

Agentūra pasirašė techninės priežiūros paslaugų užsakymo formą, 
apimančią laikotarpį nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki 2024 m. gruodžio mėn. 
(ketverius metus). Tai prieštaravo preliminariosios sutarties nuostatoms, 
pagal kurias buvo galima išrašyti sąskaitas už paslaugas iš anksto už 
vienus metus. 

Netaikoma 
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eu-LISA atsakymas 
3.29.7. Agentūra atsižvelgia į Europos Audito Rūmų išvadą. 

3.29.8. Agentūra atsižvelgia į Europos Audito Rūmų pastabą. Konkreti sutartis (KS) 19/2018 
buvo pasirašyta tuo metu, kai 2017 m. atvykimo ir išvykimo sistemos ir vizų informacinės 
sistemos sąveikumui numatytas biudžetas turėjo būti įvykdytas iki 2018 m. arba prarastas. 
Komisija įgyvendinimo sprendimą priėmė tik 2019 m. vasario mėn., ir visi būtini techniniai 
aspektai tapo galutinai žinomi. 

Pagal įgyvendinimo sprendimą Agentūrai buvo leista įgyvendinti KS 19 pateikiant 36 paslaugų 
prašymus, kuriuose aiškiai ir išsamiai aprašomos užduotys, rezultatai ir terminai. Mokėjimai 
buvo pagrįsti ne tik KS, bet ir leidimus suteikiančio pareigūno pasirašytais paslaugų prašymais. 

Agentūra laikosi nuomonės, kad: 
• mokėjimai buvo atlikti dėl pagrindinės preliminariosios sutarties, konkrečios sutarties 

ir paslaugų prašymo; 
• ES finansiniai interesai nebuvo pažeisti; 
• AIS ir VIS integravimo projektas netrukus bus sėkmingai užbaigtas; 
• lėšų įrašymas į teisės aktų leidėjų dar nepriimtiems teisės aktams vykdyti skirtą 

Agentūros biudžetą kelia didelę grėsmę patikimam finansų valdymui. Valdančioji 
taryba nuolat informuojama apie šias grėsmes. 

3.29.9. Agentūra atsižvelgia į Europos Audito Rūmų pastabą. Dėl 1,2 milijono eurų mokėjimo 
(moduliniam duomenų centrui) Agentūra norėtų paaiškinti, kad paslaugos ir gaminiai, dėl kurių 
buvo sudaryta sutartis, galiausiai buvo suteiktos ir pristatyti, o tai, kad nebuvo laikomasi 
mokėjimo reikalavimų, neturėjo neigiamo poveikio ES biudžetui. 

Dėl kitų dviejų mokėjimų Agentūra laikosi nuomonės, kad projekto reikalavimus reikėjo 
pritaikyti atsižvelgiant į nuo Agentūros nepriklausančius veiksnius. Be to, Agentūra jau ėmėsi 
veiksmų, kad sugriežtintų sutarčių priežiūros praktiką. 

3.29.12. Agentūra atkreipia dėmesį į pastabą, kurioje nekvestionuojamas pakeitimų teisėtumas 
ir tvarkingumas. Agentūra jau ėmėsi horizontaliųjų viešųjų pirkimų pertvarkos naudodama 
universaliąją inžinerijos sistemą, kurią neseniai papildė universalioji veiklos sistema. 

3.29.13. Agentūra atsižvelgia į pastabą ir peržiūri savo procesus, siekdama reaguoti, kai reikia 
pakeisti valdymą, prireikus, iš anksto iš dalies pakeisdama preliminariąsias sutartis. 

3.29.14. Agentūra atsižvelgia į Europos Audito Rūmų pastabą. Šiomis aplinkybėmis Agentūra 
norėtų pažymėti, kad 2021 m. biudžeto įvykdymo atsižvelgiant į įsipareigojimų asignavimus ir 
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mokėjimų asignavimus rodiklis buvo 100 proc. Be to, 2021 m. panaikinta perpus mažiau 
administracinių išlaidų perkėlimų, palyginti su 2020 m. 

 

 



 244 

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) 

 

3.30. Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūra (Frontex) 

Įvadas 

3.30.1. Varšuvoje įsikūrusi Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) 
įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1624162, kuris vėliau buvo 
panaikintas ir pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1896163. Frontex 
perėmė veiklą iš Europos Sąjungos valstybių narių Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie 
Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros, įsteigtos Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 2007/2004164. Frontex ir už sienų valdymą bei grąžinimo operacijas 
atsakingos valstybių narių nacionalinės institucijos kartu sudaro Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos pajėgas, kurios dalijasi atsakomybe už Europos integruoto sienų valdymo užtikrinimą 
ir veiksmingą atvykimo per išorės sienas valdymą. 3.30.1 diagramoje pateikti pagrindiniai 
Frontex duomenys165. 

3.30.1 diagrama. Pagrindiniai Frontex duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: Frontex 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; Frontex pateikti personalo 
duomenys. 

                                                             
162 Reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų. 

163 Reglamentas 2019/1896 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų. 

164 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantis Europos operatyvaus 
bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą. 

165 Daugiau informacijos apie Frontex užduotis ir veiklą galima rasti jos svetainėje 
www.frontex.europa.eu. 

495

741

Biudžetas (milijonais eurų)*

1 234

1 554

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624&qid=1651663436463
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.295.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A295%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32004R2007&qid=1651664150158
http://www.frontex.europa.eu/
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Pagal Reglamentą (ES) 2019/1896 išplėtus Frontex įgaliojimus, ženkliai padidėjo agentūros 
biudžetas ir darbuotojų skaičius. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.30.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama Frontex 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.30.3. Mūsų nuomonės pagrindas, Frontex vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.30.4. Mes auditavome: 

a) Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) finansines ataskaitas, 
kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės 
būklės166 ir Frontex biudžeto vykdymo167 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

                                                             
166 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

167 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.30.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Frontex 
finansinėse ataskaitose Frontex finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Šios 
finansinės ataskaitos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus 
apskaitos standartais. 

Dalyko pabrėžimas 

3.30.6. Atkreipiame dėmesį į 4.0.4 pastabą „Kita svarbi informacija apie biudžeto 
vykdymą“ dėl 2020 m. gruodžio 21 d. biudžetinio įsipareigojimo „2021 m. 1 ir 2 kategorijų 
nuolatinio korpuso dislokavimo parengiamosios priemonės“ perkėlimo į 2021 m., iki 
2020 m. pabaigos jo neužtikrinus teisiniu įsipareigojimu. Šį klausimą jau nurodėme savo 
2020 m. specialiojoje metinėje ataskaitoje168. 2021 m. bendra mokėjimų suma buvo 
18 375 458 eurai. 2021 m. prisiimdama vėlesnius teisinius įsipareigojimus, šią neatitiktį 
Frontex pašalino. 

3.30.7. Atkreipiame dėmesį į 4.0.3 pastabą „Biudžeto finansavimo šaltiniai“, kurioje 
paaiškinama, kad ES nepriklausančių Šengeno erdvės šalių įnašai, taigi ir išlyginamasis ES 
įnašas, apskaičiuoti neteisingai. ES įnašas yra nepagrįstai padidintas 2,6 milijono eurų 
suma, o Šengeno erdvės šalių įnašai – nepagrįstai sumažinti ta pačia suma. Kadangi ES 
įnašas yra išlyginamasis įnašas, o 2021 m. yra perteklius, poveikis 2021 m. finansinės 
veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytoms veiklos pajamoms nepadarytas. 

3.30.8. Atkreipiame dėmesį į 1.3 pastabą „Finansinių ataskaitų tvirtinimas“, kurioje 
apskaitos pareigūnas pareiškė, kad trūksta informacijos, reikalingos naujai leidimus 
suteikiančio pareigūno nustatytai ir apskaitos informacijai teikti naudojamai sistemai 
patvirtinti. 

                                                             
168 2020 finansinių metų metinės ataskaitos dėl ES agentūrų 3.30.15 dalis. 

https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=%7b311CBF18-7E86-4088-BA6C-92A3BB2DA8F2%7d
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.30.9. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.30.10. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

Dalyko pabrėžimas 

3.30.11. Pažymime, kad 3.30.6 dalyje aprašyta dalyko pabrėžimo pastraipa dėl 
finansinių ataskaitų patikimumo visiškai taikoma ir pajamų teisėtumui bei tvarkingumui. 

3.30.12. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.30.13. 2021 m. liepos mėn. Frontex pradėjo viešųjų pirkimų procedūrą, pagal kurią su 
vienu rangovu ne ilgesniam kaip ketverių metų terminui turėjo būti sudaryta preliminarioji 
sutartis dėl kelionių paslaugų teikimo, įskaitant nuolatinio korpuso dislokavimą. Sutartis 
pasirašyta 2021 m. gruodžio pabaigoje. Nustatėme šiuos faktus: 

a) Kad įvertintų techninius ir profesinius pajėgumus, Frontex pareikalavo, kad konkurso 
dalyviai sudarytų patyrusią grupę bent iš 10 kelionių agentų ir grupės vadovo, tačiau 
nenurodė reikalavimo dėl mažiausio bendro darbuotojų skaičiaus. Nustačius tokį 
techninių ir profesinių pajėgumų reikalavimą, Frontex iškilo rizika, kad rangovas 
negalės laiku teikti minimalios kokybės paslaugų, dėl kurių buvo sudaryta sutartis. 
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b) Siekdama įvertinti konkurso dalyvių ekonominį ir finansinį pajėgumą, Frontex savo 
darbą grindė numatoma sutarties verte, kuri buvo 15 milijonų eurų. Tačiau ši suma 
apėmė tik paslaugų teikėjui mokamą atlygį, o ne pagrindinę sutarties vertę, 
apimančią planuojamas komandiruočių išlaidas, kurios įvertintos maždaug 
240 milijonų eurų. Frontex reikalavo, kad konkurso dalyviai įrodytų, jog jų vidutinė 
metinė apyvarta yra bent 2 milijonai eurų. Nustačius reikalavimą dėl tokio mažo 
finansinio pajėgumo, Frontex kilo rizika, kad sutartis nebus tinkamai vykdoma. 

2022 m. vasario mėn. Frontex sustabdė sutartį dėl veiklos rezultatų trūkumo, dėl kurio labai 
sutriko veiklos tęstinumas. 2022 m. gegužės mėn., atlikus patikrinimus, sutartis buvo 
nutraukta. 

3.30.14. Frontex įdarbinimo procedūrų vidaus gairėse reikalaujama, kad atrankos 
komisijos pabandytų savo išvadas pasiekti bendru sutarimu. Dviejose audituotose įdarbinimo 
procedūrose nustatėme, kad atrankos komisijos vietoj bendru sutarimu grindžiamo metodo 
taikė savo narių individualių vertinimų aritmetinį vidurkį. Be to, atrankos komisijų nariams 
trūko aiškių standartų ar nurodymų, kaip vertinti atskirus atrankos kriterijus. Šie planavimo ir 
įgyvendinimo trūkumai kenkia skaidrumo ir vienodo požiūrio į kandidatus vykdant įdarbinimo 
procedūras principams ir gali kenkti Frontex reputacijai ir kelti teisinę riziką. 

3.30.15. 2021 m. mokėjimus, taip pat susijusius teisinius ar biudžetinius įsipareigojimus 
tvirtinantys (deleguotieji ar perdeleguotieji) leidimus suteikiantys pareigūnai oficialiai nepritarė 
2020 m. gruodžio 22 d. vykdomojo direktoriaus sprendime dėl delegavimo nustatytoms 
sąlygoms. Be to, jie oficialiai nepareiškė, kad laikosi sprendimo dėl interesų konfliktų nebuvimo 
deklaravimo 4 straipsnio. Tai – rimtas vidaus kontrolės trūkumas Frontex delegavimo procese. 

3.30.16. 2021 m. gegužės mėn. Frontex atnaujino tiekėjų varžymąsi dėl asmeninių 
apsaugos priemonių ir higienos reikmenų tiekimo ir pasirašė keletą tarpinstitucinių 
preliminariųjų sutarčių. Sutartyse nebuvo standartinių kainoraščių, tačiau buvo nurodyta 
didžiausia kiekvieno užsakyto produkto bendrosios maržos procentinė dalis. Vykdydama 
sutartis Frontex neatliko sistemingų bendrosios maržos, taikomos kai kuriems pateiktiems 
užsakymams, patikrų. Tai neatitinka Finansinio reglamento ir yra Frontex ex ante kontrolės 
vidaus trūkumas. 

3.30.17. Mes taip pat nustatėme šiuos Frontex viešųjų pirkimų procedūrų vidaus 
kontrolės trūkumus: 

a) Dėl preliminariosios sutarties, sudarytos iš dviejų dalių, Frontex paskelbė sprendimą 
skirti sutartį gerokai vėliau nei Finansiniame reglamente nustatyti terminai. 

b) Per kitą viešųjų pirkimų procedūrą, siekdama įvertinti konkurso dalyvių ekonominį ir 
finansinį pajėgumą, Frontex paprašė dvigubai didesnės vidutinės minimalios 
metinės apyvartos, nei nustatyta pagal Finansinį reglamentą. Nustatyti didesnę ribą 
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leidžiama tik tinkamai pagrįstais atvejais. Tačiau nebuvo dokumentais pagrįstos 
priežasties naudoti didesnę ribinę sumą. 

3.30.18. Trijų audituotų susitarimų dėl dotacijų atveju paramos gavėjai nesilaikė 
galutinio mokėjimo prašymui nustatyto 75 dienų termino, skaičiuojamo nuo susitarimų 
galiojimo pabaigos. Frontex neužtikrino, kad šių dotacijų tvarkymas ir galutinė stebėsena vyktų 
laiku. Be to, ji neatliko galutinių mokėjimų per 60 dienų nuo atitinkamų prašymų išmokėti likutį 
gavimo. Dėl šių vėlavimų pažeidžiamos susitarimų dėl dotacijų nuostatos ir Finansinis 
reglamentas, be to, tai yra sisteminis Frontex dotacijų mokėjimo ciklo klausimas. 

3.30.19. Mūsų bendra 2021 m. atliktų mokėjimų analizė parodė, kad: 

a) iš 7 776 mokėjimo prašymų 1 269 buvo patenkinti pavėluotai (16,3 %, 2020 m. – 
23 %); 

b) iš visos mokėjimo prašymų sumos (317 994 125 eurų) 39 731 717 eurų suma buvo 
išmokėta pavėluotai (12,5 %, 2020 m. – 12,1 %); 

c) iš 1 269 pavėluotų mokėjimų 1 205 buvo privaloma atlikti per 30 dienų (2020 m. – 
1 932 mokėjimai) ir 62 – per 60 dienų (2020 m. – 38 mokėjimai). 

Šie mokėjimų vėlavimai yra didelis Frontex vidaus kontrolės trūkumas. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.30.20. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2015 Dėl Europos Komisijos ir Frontex valdomo Vidaus saugumo fondo iškyla 
dvigubo finansavimo rizika, į kurią nebuvo atsižvelgta. Užbaigtas 

2015 

Valstybės, dalyvaujančios pasienio operacijose, deklaruoja patirtas 
išlaidas, remdamosi išlaidų deklaracijų suvestinėmis. Audito Rūmai savo 
Specialiojoje ataskaitoje Nr. 12/2016 rekomendavo agentūroms, kai 
tinkama, taikyti supaprastintą išlaidų apmokėjimą, siekiant išvengti tokio 
neefektyvumo. 

Užbaigtas 

žmogiškųjų išteklių dislokavimo atžvilgiu 

Vykdomas 

sunkiosios techninės įrangos dislokavimo atžvilgiu 

2016 

Asignavimų perkėlimo lygis buvo aukštas. Būtina gauti tikslesnes išlaidų 
sąmatas ir užtikrinti, kad dalyvaujančios šalys apie išlaidas praneštų 
anksčiau. Frontex taip pat galėtų apsvarstyti galimybę pradėti taikyti 
diferencijuotus biudžeto asignavimus. 

Vykdomas 

2017 
Nors Frontex persikėlė į savo dabartines patalpas dar 2014 m., ji iki šiol 
neturi išsamaus Valdančiosios tarybos patvirtinto veiklos tęstinumo 
plano. 

Užbaigtas 
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Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2018 
Ex ante patikrinimai buvo neveiksmingi. Frontex turėtų plėtoti 
supaprastintą ir skaidrią finansavimo schemą, kuri taip pat apimtų su 
įranga susijusias išlaidas. 

Užbaigtas 

ex ante patikrinimų atžvilgiu 

Vykdomas 

supaprastinto išlaidų, susijusių su sunkiąja technine 
įranga, apmokėjimo atžvilgiu 

2018 Frontex turėtų priimti ir įgyvendinti itin svarbių pareigybių politiką. Vykdomas 

2018 
Į 2019 m. perkelti biudžeto asignavimai ir 2018 m. panaikinti perkelti 
asignavimai buvo dideli. Frontex turėtų stengtis parengti tikslesnes 
išlaidų sąmatas ir biudžeto prognozes. 

Vykdomas 

2018–2019 
Frontex nepasiekė etatų plane nustatyto reikalaujamo užimtumo. 
Frontex turėtų pagerinti atrankos komisijų nariams teikiamas gaires ir 
atidžiau tikrinti kandidatų finansines teises į darbo užmokestį. 

Vykdomas 

2020 

Nacionalinė institucija finansavimo užbaigimo etape susitarime dėl 
dotacijos deklaravo nepaskelbtas 355 000 eurų vertės grąžinimo 
operacijas. Frontex prisiėmė ex post biudžetinį įsipareigojimą 
susidariusiam biudžeto deficitui padengti, o tai neatitinka jos finansinio 
reglamento. 

Vykdomas 
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Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2020 

Ombudsmenas pradėjo du tyrimus: a) 2020 m. lapkričio mėn. jis įvertino 
Frontex skundų nagrinėjimo mechanizmo veiksmingumą ir skaidrumą, 
Frontex pagrindinių teisių pareigūno vaidmenį bei nepriklausomumą ir 
2021 m. birželio 15 d. pateikė devynis pasiūlymus; b) 2021 m. kovo mėn. 
jis siekė išsiaiškinti, kaip Frontex laikosi su pagrindinėmis teisėmis 
susijusių įsipareigojimų ir užtikrina su savo naujais išplėstais įgaliojimais 
susijusią atskaitomybę. Taip pat vykdomi du tyrimai: a) OLAF atlieka su 
Frontex susijusį tyrimą dėl įtarimų dėl priekabiavimo, netinkamo elgesio 
ir migrantų priverstinio apgręžimo; b) Europos Parlamentas (EP) atlieka 
tyrimą dėl galimų įtarimų dėl pagrindinių teisių pažeidimų Frontex. 

Vykdomas 

2020 Vėluojama įdarbinti 40 reikalingų pagrindinių teisių stebėtojų, o tai kelia 
didelę riziką Frontex operacijoms ir reputacijai. Vykdomas 

2020 

Frontex kilo rizika, susijusi su žala reputacijai ir bylinėjimusi, nes, tikintis 
sulaukti teigiamo Komisijos atsakymo, 47 aukštesnio lygio kandidatams 
buvo pateikti pasiūlymai dėl AD 7 kategorijos pareigybių (vietoj 
patvirtintų AST pareigybių). Vėliau Komisija padarė išvadą, kad Frontex 
neturi teisinių įgaliojimų padidinti pareigybių kategorijos. 

Vykdomas 

2020 Mokėjimų tvarkaraštyje, kuriuo pagrįsta sutartis, numatyta leidžiama 
išimtis neįregistruota Frontex centriniame registre. Užbaigtas 
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Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2020 

Keturių Šengeno asocijuotųjų šalių įnašai Frontex pradiniame biudžete 
yra nepagrįstai sumažinti, nes jie sudarė 6,91 %, o ne 7,43 % biudžeto. 
Europos Komisija ES įstaigoms turi teikti horizontaliąsias gaires dėl to, 
kaip nuosekliai apskaičiuoti ES nepriklausančių šalių įnašus. 

Neįvykdytas 

2020 

Preliminarus 18,1 milijono eurų biudžetinis įsipareigojimas, skirtas 
pasirengimui dislokuoti personalą vietoje 2021 m., buvo perkeltas 
Frontex neprisiėmus teisinių įsipareigojimų per Frontex finansinio 
reglamento 75 straipsnyje nustatytą terminą. 

N. d. 

2020 

Apskaičiuodama savo veiklos rezultatų rodiklius, Frontex pirmiau 
aprašytus biudžeto sumažinimus jau laiko ne taisomaisiais biudžetais, o 
biudžeto vykdymo aktais, o tai prieštarauja dviem Valdančiosios tarybos 
sprendimams. 

Neįvykdytas 

2020 ES taisomojo biudžeto Nr. 1 ES finansavimo padidėjimas 10 milijonų eurų 
suma Frontex biudžeto sąskaitose nėra matomas. Tai mažina skaidrumą. N. d. 
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Frontex atsakymas 
3.30.7. 2021 m. Valdančioji taryba nusprendė, kad Agentūra, atsižvelgdama į vidaus 
rekomendacijas ir kelis posėdžius šia tema, turėtų toliau taikyti tą patį apskaičiavimo metodą. 
Europos Audito Rūmų metinėje ataskaitoje dėl 2020 m. finansinių ataskaitų nurodyta, kad šiuo 
klausimu Europos Komisija turi pateikti horizontaliąsias gaires visoms įstaigoms, ne tik Frontex, 
ir kad skirtingo teisinės sistemos, susijusios su ES nepriklausančių šalių įnašais, aiškinimo 
klausimas taip pat aptariamas Europos Audito Rūmų apžvalgoje Nr. 3/2021. 

3.30.13. Atsižvelgdama į šią pastabą Agentūra imsis atitinkamų priemonių per būsimas viešųjų 
pirkimų procedūras. 

3.30.14. Frontex sutiko, kad reikėjo tobulinti nustatytų atrankos procedūrų taisyklių 
įgyvendinimą, ir 2022 m. sausio mėn. priėmė aiškesnius nurodymus atrankos komisijų nariams, 
kuriais užtikrinamas didesnis vertinimų nuoseklumas ir procedūrų dermė. 

3.30.15. Tuo metu, kai buvo patvirtintas vykdomojo direktoriaus sprendimas dėl biudžeto 
vykdymo įgaliojimų, iš tiesų įvyko neapsižiūrėjimas. Taip atsitiko dėl to, kad visi leidimus 
suteikiantys pareigūnai jį jau buvo pasirašę tuo metu, kai buvo patvirtintas naujasis 
sprendimas. Tai nustatyta metų eigoje ir bus ištaisyta 2022 m. priimant naują vykdomojo 
direktoriaus sprendimą. Tuo tarpu iš naujų leidimus suteikiančių pareigūnų reikalauta 
dokumentus pasirašyti. 

3.30.16. Agentūra sutiko, kad perkančiosios organizacijos sutarčių administratoriai maržą 
įsipareigoja tikrinti vienašališkai, kai tik atlikus atitinkamą rizikos vertinimą bus nuspręsta tai 
daryti. 

3.30.17. a) Agentūra su pastaba sutinka. Agentūra įdiegė kontrolės mechanizmą, kad galėtų 
stebėti tokias aplinkybes ir užkirsti joms kelią ateityje.  

b) Agentūra atkreipia dėmesį į nustatytą faktą ir į tai, kad ši išimtis nebuvo įrašyta į viešųjų 
pirkimų bylą. Agentūra tokį apyvartos lygį nurodė siekdama apsaugoti savo finansinius 
interesus ir užtikrinti, kad rangovas susidoros su tokia sutartimi ir užsakymo sistema, išsamiai 
įvertinusi įvairius veiksnius: 

• metinės apyvartos lygį panašiuose konkursuose nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis 
ir ginklų ir šaudmenų rinkos ypatumus; 

• institucijos pasamdyto patarėjo gynybos srities viešųjų pirkimų klausimais analizę. 

3.30.18. Agentūra atsižvelgia į nustatytą faktą. Frontex sudaryti susitarimai dėl dotacijų apima 
techninės įrangos ir žmogiškųjų išteklių dislokavimą įvairiose valstybių narių vietose, todėl 
centrinio finansų padalinio dokumentų rinkimo procesas yra ilgas. Be to, tais atvejais, kai 
dislokuojama sunki techninė įranga, valstybių narių paramos gavėjams paslaugas teikia daug 
rangovų ir sąskaitų faktūrų vėlavimas užvilkina procesą. Agentūrai tenka dažnai 
bendradarbiauti su naujais gavėjais, kurie nėra susipažinę su dotacijų teikimo nuostatomis. Tai 
dar labiau apsunkina reikiamų dokumentų gavimą laiku. 
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3.30.19. Agentūra atsižvelgia į nustatytą faktą ir norėtų pabrėžti, kad yra įvairių šių vėlavimų 
priežasčių, kurias Agentūra ne visada kontroliuoja. Pavyzdžiui, keli dideli mokėjimai vėlavo dėl 
to, kad valstybės narės vėlai pateikė savo prašymus išmokėti dotacijas. Agentūra yra 
įsipareigojusi nuolat siekti, kad mokėjimai nevėluotų. 
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Pagal DFP 5 išlaidų kategoriją 

„Saugumas ir gynyba“ finansuojamos 
agentūros 
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3.31. Europos Sąjungos teisėsaugos 
mokymo agentūra (CEPOL) 

Įvadas 

3.31.1. Budapešte įsikūrusi Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) 
įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2219169. CEPOL užduotis – 
veikiant tinklo pagrindu suburti nacionalines valstybių narių policijos mokymo įstaigas, siekiant 
teikti bendrais standartais pagrįstus mokymo kursus vyresniesiems policijos pareigūnams. 
3.31.1 diagramoje pateikti pagrindiniai CEPOL duomenys170. 

3.31.1 diagrama. Pagrindiniai CEPOL duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: CEPOL 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; CEPOL pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.31.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama CEPOL 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

                                                             
169 Reglamentas (ES) 2015/2219 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros. 

170 Daugiau informacijos apie CEPOL užduotis ir veiklą galima rasti jos svetainėje 
www.cepol.europa.eu. 

32

30

Biudžetas (milijonais eurų)*

84

95

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2219&qid=1649943497794
http://www.cepol.europa.eu/
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3.31.3. Mūsų nuomonės pagrindas, CEPOL vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.31.4. Mes auditavome: 

a) Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) finansines 
ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinės būklės171 ir CEPOL biudžeto vykdymo172 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.31.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų CEPOL 
finansinėse ataskaitose CEPOL finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
171 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

172 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.31.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.31.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.31.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.31.9. Iki 2022 m. kovo mėn. CEPOL turėjo galiojančią preliminariąją sutartį dėl kelionių 
paslaugų organizavimo, kuri neapėmė kai kurių ES nepriklausančių šalių. Iki 2020 m. pabaigos 
su šiomis ES nepriklausančiomis šalimis susijusios kelionių paslaugos buvo teikiamos pagal kitas 
sutartis. Dėl COVID-19 pandemijos nebuvo aišku, ar realiai bus galima organizuoti renginius 
vietoje. 2021 m. vasarą paaiškėjo, kad CEPOL gali tekti organizuoti veiklą vietoje ES 
nepriklausančiose šalyse, nors kelionių padėtis dėl COVID-19 pandemijos vis dar buvo 
nenuspėjama. Įvertinusi padėtį ir įvairias esamas galimybes, CEPOL nusprendė pasinaudoti 
esama preliminariąja sutartimi, kad apmokėtų šiose šalyse organizuojamus renginius, nors jie į 
sutarties taikymo sritį nepatenka. Tai prieštarauja Finansinio reglamento 172 straipsniui. 
CEPOL šį sprendimą įtraukė į savo išimčių registrą. Susiję mokėjimai, 2021 m. sudarę 
76 590 eurų, yra netvarkingi. 2022 m. sausio mėn. CEPOL pasirašė naują preliminariąją sutartį, 
apimančią renginius tose šalyse. 
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Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.31.10. 2021 m. rugpjūčio mėn. CEPOL pradėjo viešųjų pirkimų procedūrą dėl 
1 080 000 eurų vertės preliminariosios sutarties su vienu veiklos vykdytoju dėl mokomojo 
turinio redagavimo paslaugų teikimo. Nustatėme, kad CEPOL, vertindama vieną sutarties 
skyrimo kriterijų, konkurso laimėtoją įvertino geriau, nes jis, pasinaudodamas savo subrangovo 
ankstesne su CEPOL susijusia patirtimi, į pasiūlymą įtraukė daugiau su CEPOL susijusios 
informacijos. Kiti du konkurso dalyviai pateikė pasiūlymus su bendresnio pobūdžio informacija 
ir buvo įvertinti prasčiau. Tačiau šio sutarties skyrimo kriterijaus specifikacijose tokios su CEPOL 
susijusios informacijos aiškiai nebuvo reikalaujama pateikti. Be to, atsižvelgiant į tai, kad 
viešasis pirkimas buvo skirtas teisėsaugos ekspertų parengtam šviečiamajam turiniui redaguoti, 
nebuvo pagrįsta procedūroje akcentuoti su CEPOL susijusį turinį. Vis dėlto neradome jokių 
įrodymų, kad viešojo pirkimo rezultatas būtų buvęs kitoks, jei minėtas kriterijus būtų buvęs 
vertinamas skirtingai. 

3.31.11. Kitoje viešųjų pirkimų procedūroje nustatėme, kad atrankos ir sutarties 
skyrimo kriterijai iš dalies sutampa. Aiškios skirties tarp šių dviejų kriterijų nebuvimas yra 
procedūrinis trūkumas, kuris pažeidžia skaidrumo principą ir dėl kurio CEPOL kyla reputacinė ir 
teisinė rizika. 

3.31.12. Kalbant apie 2019 m. gruodžio mėn. įvykusį mokymo renginį, CEPOL 
nesugebėjo stebėti neįvykdytų mokėjimų ir 2020 m. gruodžio mėn. užbaigė biudžetinį 
įsipareigojimą. Iš karto po to ji gavo tris su šiuo renginiu susijusias sąskaitas faktūras, kurių 
suma – 28 032 eurai. Kad galėtų šią sumą sumokėti, 2021 m. vasario mėn. CEPOL turėjo 
prisiimti naują biudžetinį įsipareigojimą. Dėl šio vidaus kontrolės trūkumo CEPOL kilo rizika, kad 
biudžeto apribojimų atveju ji neįvykdys savo finansinių įsipareigojimų trečiosioms šalims. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.31.13. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2016 
Personalo kaita yra didelė, o tai gali daryti poveikį veiklos tęstinumui ir 
CEPOL gebėjimui vykdyti jos darbo programoje numatytą veiklą. Iš kitų 
valstybių narių gauta tik nedaug darbo paraiškų. 

N. d. 

2020 

CEPOL sumokėjo 5 335 eurų dydžio viešbučio Budapešte rezervacijos 
atšaukimo mokestį, nes rezervaciją teko atšaukti dėl Vengrijos 
vyriausybės nustatytų COVID-19 apribojimų. Ji nepasinaudojo 
preliminariosios sutarties nuostata dėl force majeure, kuri būtų leidusi 
atšaukti rezervaciją be jokių išlaidų.  

N. d. 

2020 

Nustatėme CEPOL vidaus kontrolės aplinkos trūkumų, susijusių su 
biudžetinių įsipareigojimų valdymu: a) CEPOL pasirašė tris teisinius 
įsipareigojimus dar iki atitinkamų biudžetinių įsipareigojimų patvirtinimų; 
b) dvi skirtingos konkrečios sutartys (teisiniai įsipareigojimai) buvo 
susietos su tuo pačiu individualiu teisiniu įsipareigojimu. 

Vykdomas 
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CEPOL atsakymas 
3.31.9. Agentūra atsižvelgė į Audito Rūmų pastabas. Pagal 2018 m. preliminariąją sutartį CEPOL 
nustatė atsakomybės ribojimo pareiškimą, pagal kurį vietos vežimo, apgyvendinimo, restoranų 
ir susitikimų vietų paslaugoms, užsakytoms konkrečiose šalyse įgyvendinant CEPOL projektus, 
taikoma rezervacijos išimtis. Tai yra svarbus paaiškinimas, nes buvo laikoma, kad visi konkurso 
dalyviai, pateikę pasiūlymus per pradinę procedūrą, vis dar galėjo tose šalyse teikti minėtas 
paslaugas vykdant su CEPOL projektais nesusijusią veiklą. Siekdami užtikrinti skaidrumą, 
oficialiai įtvirtinome pastabą dėl išimties, kurioje pateikėme pasiūlymus, kaip kuo rečiau 
naudoti 2018 m. preliminariąją sutartį vykdant projektų veiklą ES nepriklausančiose šalyse, kad 
ji būtų taikoma tik skubiems veiklos poreikiams patenkinti. Todėl manome, kad tai yra 
pateisinama taisyklių išimtis, siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą ir patikimą finansų valdymą 
iki bus užbaigtas atvirtas konkursas, po kurio 2022 m. sausio mėn. buvo pasirašyta nauja visas 
sąlygas apimanti preliminarioji sutartis, kuriai netaikomi jokie apribojimai. 

3.31.10. Agentūra atsižvelgė į Audito Rūmų pastabas; CEPOL nustatė sutarties skyrimo 
kriterijus ir svertinius koeficientus, kad skirtų sutartį ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą 
pateikusiam konkurso dalyviui. Sutarties skyrimo kriterijų skirsnyje taip pat paskelbtas 
vertinimo metodas, kuriame išsamiau aptariami atvejai, kai CEPOL didesnius balus skirtų 
pasiūlymams, kuriais sukuriama pridėtinė vertė. Pastangos, kurias konkurso dalyviai įdėjo 
siekdami pateikti konkrečią nuorodą į CEPOL švietimo veiklą, kaip aprašyta sutarties skyrimo 
kriterijų skirsnyje, buvo įvertintos, o kai pasiūlyme buvo numatyti platesnio masto sprendimo 
būdai, palyginti su tais, kurių reikalaujama, buvo pripažįstama pridėtinė vertė ir skiriami balai. 
Tačiau pagal šį kriterijų konkurso dalyviai, kurie nepateikė konkrečios nuorodos, nebuvo 
laikomi neatitinkančiais reikalavimų. 

3.31.11. Agentūra atsižvelgė į Audito Rūmų pastabas. Be sutarties skyrimo kriterijų CEPOL 
nurodė, kokią informaciją reikia pateikti kartu su technine pasiūlymo dalimi, siekdama ne 
įvertinti konkurso dalyvių pajėgumą, bet padėti geriau suprasti, kaip turėtų būti vykdomi 
darbai visapusiškai laikantis atitinkamų standartų. 

3.31.12. Agentūra pripažįsta Audito Rūmų pastabas ir su jomis sutinka. CEPOL projektų 
vadovams ir kitiems susijusiems darbuotojams nuolat teikia sutarčių valdymo mokymus ir juos 
kartos 2022 m., kad didintų informuotumą ir sumažintų tokių atvejų skaičių. 
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3.32. Europos narkotikų ir 
narkomanijos stebėsenos centras 
(ENNSC) 

Įvadas 

3.32.1. Lisabonoje įsikūręs Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras 
(ENNSC) įsteigtas Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 302/93173, kuris vėliau buvo panaikintas ir 
pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1920/2006174. ENNSC pagrindinis 
tikslas – rinkti, analizuoti ir skleisti duomenis apie narkotikus ir narkomaniją tam, kad būtų 
galima Europos lygmeniu parengti ir skelbti objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją. Ši 
informacija skirta suteikti pagrindą tirti narkotikų paklausą, jos mažinimo būdus ir kitus su 
narkotikų rinka susijusius reiškinius. 3.32.1 diagramoje pateikti pagrindiniai ENNSC 
duomenys175. 

3.32.1 diagrama. Pagrindiniai ENNSC duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: ENNSC 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; ENNSC pateikti personalo 
duomenys. 

                                                             
173 Reglamentas (EEB) Nr. 302/93 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 

įsteigimo. 

174 Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro. 

175 Daugiau informacijos apie ENNSC užduotis ir veiklą pateikiama jo svetainėje 
www.emcdda.europa.eu. 

23

25

Biudžetas (milijonais eurų)*

102

110

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A31993R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX:32006R1920
http://www.emcdda.europa.eu/
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Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.32.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama ENNSC 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.32.3. Mūsų nuomonės pagrindas, ENNSC vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.32.4. Mes auditavome: 

a) Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) finansines 
ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinės būklės176 ir ENNSC biudžeto vykdymo177 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.32.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų ENNSC 
finansinėse ataskaitose ENNSC finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jo operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 

                                                             
176 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

177 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jo 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.32.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.32.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.32.8. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2018 

ENNSC samdė laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojus pagal 
preliminariąją sutartį, nesilaikydamas Direktyvos 2008/104/EB ir 
Portugalijos darbo teisės reikalavimų. ENNSC turėtų išnagrinėti samdomų 
laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojų darbo sąlygas ir užtikrinti, kad jos 
atitiktų Europos ir nacionalinius darbo teisės aktus. 

Vykdomas 
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ENNSC atsakymas 
ENNSC neturi pastabų.  
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3.33. Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūra 
(Europolas) 

Įvadas 

3.33.1. Hagoje įsikūrusi Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra 
(Europolas) įsteigta 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) 2016/794178, kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas (2009/371/TVR)179. 
Europolo tikslas – remti valstybių narių policijos ir kitų teisėsaugos tarnybų veiksmus. Jis taip 
pat remia tarpusavio bendradarbiavimą vykdant sunkių nusikaltimų, darančių poveikį dviem ar 
daugiau valstybių narių, nusikaltimų, darančių poveikį bendriems ES politikos interesams, ir 
terorizmo prevenciją ir kovojant su jais. 3.33.1 diagramoje pateikti pagrindiniai Europolo 
duomenys180. 

3.33.1 diagrama. Pagrindiniai Europolo duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: Europolo 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; Europolo pateikti 
personalo duomenys. 

                                                             
178 Reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros. 

179 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo. 

180 Daugiau informacijos apie Europolo užduotis ir veiklą pateikta jo svetainėje 
www.europol.europa.eu. 

183

210

Biudžetas (milijonais eurų)*

884

979

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0794&qid=1652358909413
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex%3A32009D0371
http://www.europol.europa.eu/
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Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.33.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama Europolo 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.33.3. Mūsų nuomonės pagrindas, Europolo vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.33.4. Mes auditavome: 

a) Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) 
finansines ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 
finansinių metų finansinės būklės181 ir Europolo biudžeto vykdymo182 
ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.33.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Europolo 
finansinėse ataskaitose Europolo finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 

                                                             
181 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

182 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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pasibaigusių finansinių metų jo operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jo 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.33.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.33.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.33.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.33.9. 2019–2021 m. Europolas įvertino du galimo interesų konflikto atvejus, susijusius 
su vyresniuoju darbuotoju, pradėjusiu dirbti naują darbą kitur. Vienu mūsų peržiūrėtu atveju 
nustatėme, kad, pažeisdamas Tarnybos nuostatų 16 straipsnį, Europolas per nustatytą terminą 
nepriėmė sprendimo ir taip faktiškai leido atitinkamam asmeniui be jokių apribojimų pradėti 
dirbti naują darbą. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.33.10. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2018 

Europolas neteisėtai pratęsė preliminariąją sutartį dėl verslo kelionių 
paslaugų teikimo pasibaigus jos galiojimui ir nustatė naujus kainos 
aspektus. Reikėtų pagerinti Europolo sutarčių valdymą ir ex ante 
kontrolę. 

Užbaigtas 

2019 

Europolas neteisėtai pratęsė preliminariosios sutarties dėl verslo kelionių 
paslaugų teikimo galiojimą, pasirašydamas du sutarties pakeitimus po to, 
kai 2018 m. ji nustojo galioti. Tai rodo sutarčių valdymo ir ex ante 
kontrolės trūkumus. 

Užbaigtas 

2019 

Preliminariosios sutarties dėl baldų, furnitūros ir susijusių paslaugų 
specifikacijos nebuvo pakankamai konkrečios. Tai pakenkė konkurso 
procedūros konkurenciniam pobūdžiui. Europolas turėtų užtikrinti, kad 
konkurso specifikacijos būtų pakankamai gerai apgalvotos, kad būtų 
sudarytos sąlygos sąžiningai ir veiksmingai konkurencijai, ir taip viešųjų 
pirkimų procedūromis būtų užtikrintas kuo geresnis racionalus lėšų 
panaudojimas. 

N. d. 

2020 
33 % atvejų Europolas vėlavo atlikti mokėjimus. Panašų vėlavimo lygį 
nustatėme 2019, 2018 ir 2017 m. Dėl šio pasikartojančio trūkumo kyla 
rizika Europolo reputacijai. 

Vykdomas 
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Europolo atsakymas 
3.33.9. Europolas atsižvelgia į Audito Rūmų pastabą ir pritaikys savo procedūras, kad 
atitinkamam vyresniajam darbuotojui būtų pranešta apie susijusį sprendimą per nustatytus 
terminus. Atlikęs dabartinį ex post bylos vertinimą, Europolas nustatė, kad organizacija nebuvo 
patekusi į interesų konflikto situaciją pagal ES pareigūnų tarnybos nuostatų 16 straipsnį, todėl 
nereikėjo taikyti jokių apribojimų. 
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Pagal DFP 7 išlaidų kategoriją „Europos 

viešasis administravimas“ 
finansuojamos agentūros 
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3.34. Euratomo tiekimo agentūra (ESA) 

Įvadas 

3.34.1. Liuksemburge įsikūrusi Euratomo tiekimo agentūra (ESA) įsteigta 1958 m.183 Jos 
įstatai buvo iš esmės peržiūrėti Tarybos sprendimu 2008/114/EB, Euratomas184. Pagrindinė ESA 
užduotis – užtikrinti reguliarų branduolinių medžiagų, ypač branduolinio kuro, tiekimą ES 
vartotojams. Ji tai daro vykdydama bendrą tiekimo politiką, grindžiamą lygių galimybių 
naudotis tiekiamais ištekliais principu. 3.34.1 diagramoje pateikti pagrindiniai ESA 
duomenys185. 

3.34.1 diagrama. Pagrindiniai ESA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: ESA 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; ESA pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.34.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama ESA vadovybės 
pateiktos informacijos analizė. 

                                                             
183 OL 27, 1958 12 6, p. 534/58. 

184 Tarybos sprendimas 2008/114/EB, Euratomas, nustatantis Euratomo tiekimo agentūros 
įstatus. 

185 Daugiau informacijos apie ESA užduotis ir veiklą pateikta jos svetainėje 
http://ec.europa.eu/euratom/index.html. 

0,4

0,3

Biudžetas (milijonais eurų)*

16

16

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:P:1958:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0114&qid=1652359252266
http://ec.europa.eu/euratom/index.html
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3.34.3. Mūsų nuomonės pagrindas, ESA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.34.4. Mes auditavome: 

a) Euratomo tiekimo agentūros (ESA) finansines ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. 
gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės186 ir ESA biudžeto 
vykdymo187 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.34.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų ESA finansinėse 
ataskaitose ESA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių 
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais 
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir 
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos tarptautiniu 
mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
186 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

187 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.34.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.34.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.34.8. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2020 

Perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis II antraštinėje dalyje 
(administracinės išlaidos) buvo aukštas. Dėl to kyla rizika 2021 m. 
mokėjimų asignavimų įgyvendinimui, atsižvelgiant į tai, kad ankstesniais 
metais asignavimų panaikinimo lygis buvo aukštas. ESA turėtų toliau 
gerinti savo biudžeto planavimą ir jo vykdymo ciklus. 

Užbaigtas 
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ESA atsakymas 
Agentūra susipažino su Audito Rūmų ataskaita. 
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Savo veiklą finansuojančios agentūros 
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3.35. Europos Sąjungos įstaigų vertimo 
centras (CdT) 

Įvadas 

3.35.1. Liuksemburge įsikūręs Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) įsteigtas 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2965/94188. CdT užduotis – teikti Europos Sąjungos įstaigoms 
vertimo paslaugas. 3.35.1 diagramoje pateikti pagrindiniai CdT duomenys189. 

3.35.1 diagrama. Pagrindiniai CdT duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: CdT 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; CdT pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.35.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama CdT vadovybės 
pateiktos informacijos analizė. 

3.35.3. Mūsų nuomonės pagrindas, CdT vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

                                                             
188 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantis Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą. 

189 Daugiau informacijos apie CdT užduotis ir veiklą pateikiama jo svetainėje 
www.cdt.europa.eu. 

50

56

Biudžetas (milijonais eurų)*

207

205

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:01994R2965-20031001
http://www.cdt.europa.eu/
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Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.35.4. Mes auditavome: 

a) Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (CdT) finansines ataskaitas, kurias 
sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės 
būklės190 ir CdT biudžeto vykdymo191 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.35.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų CdT finansinėse 
ataskaitose CdT finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių 
metų jo operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais 
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jo finansinį reglamentą ir 
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos tarptautiniu 
mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
190 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

191 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.35.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.35.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.35.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.35.9. Nustatėme keletą CdT viešųjų pirkimų procedūrų trūkumų. Dviem atvejais CdT 
pasirašė sutartį pritaikęs derybų su vienu tiekėju procedūrą. o vienu atveju – su trim tiekėjais. 
Visais trim atvejais tai buvo padaryta iš anksto nepaskelbus apie pirkimą. Dviem iš trijų atvejų 
CdT savo procedūros pasirinkimą pagrindė poreikiu apsaugoti išimtines teises, įskaitant 
intelektinės nuosavybės teises. Kitu atveju jis savo procedūros pasirinkimą pagrindė ypatingos 
skubos tvarka. Visais trimis atvejais nustatėme, kad CdT pagrindimas buvo nepakankamas, nes 
intelektinės nuosavybės teisės nebuvo nustatytos, o ypatinga skuba nebuvo įrodyta. Todėl šios 
sutartys ir susiję mokėjimai, kurių suma sudaro 108 200 eurų, yra netvarkingi. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.35.10. Mes taip pat nustatėme trūkumų, susijusių su tuo, kaip dvi iš šių trijų 
procedūrų buvo dokumentuotos. Vienu atveju vertinimo komisijos nariai nebuvo pasirašę 
interesų konfliktų nebuvimo deklaracijų. Kitu atveju CdT nebuvo priėmęs oficialaus sprendimo 
neskirti vertinimo komisijos, nebuvo paskelbęs vertinimo ataskaitos, sprendimo dėl sutarties 
skyrimo ir skelbimo apie sutarties skyrimą. 
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CdT atsakymas 
3.35.9. Centras atsižvelgia į šią pastabą ir įsipareigoja nedelsdamas imtis reikiamų veiksmų, 
kurie užtikrintų taikomų taisyklių ir nuostatų laikymąsi. 

3.35.10. Centras atsižvelgia į šią pastabą ir įsipareigoja užtikrinti, kad būtų imtasi visų reikiamų 
veiksmų šiai problemai spręsti. 
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3.36. Bendrijos augalų veislių tarnyba 
(BAVT) 

Įvadas 

3.36.1. Anžere įsikūrusi Bendrijos augalų veislių tarnyba (BAVT) įsteigta Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 2100/94192. Jos pagrindinė užduotis – registruoti ir nagrinėti prašymus 
suteikti ES pramoninės nuosavybės apsaugą augalų veislėms ir užtikrinti, kad kompetentingos 
valstybių narių tarnybos atliktų reikalingus techninius tyrimus. 3.36.1 diagramoje pateikti 
pagrindiniai BAVT duomenys193. 

3.36.1 diagrama. Pagrindiniai BAVT duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: BAVT 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; BAVT pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.36.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama BAVT 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

                                                             
192 Reglamentas (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje. 

193 Daugiau informacijos apie BAVT užduotis ir veiklą pateikta jos svetainėje 
www.cpvo.europa.eu. 

20

20

Biudžetas (milijonais eurų)*

48

49

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A31994R2100&qid=1651577434739
http://www.cpvo.europa.eu/
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3.36.3. Mūsų nuomonės pagrindas, BAVT vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.36.4. Mes auditavome: 

a) Bendrijos augalų veislių tarnybos (BAVT) finansines ataskaitas, kurias sudaro 
2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės194 ir 
BAVT biudžeto vykdymo195 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.36.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų BAVT 
finansinėse ataskaitose BAVT finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jo operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jo 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
194 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

195 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.36.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.36.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.36.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.36.9. Apsaugos paslaugų viešųjų pirkimų procedūroje nustatėme šiuos trūkumus: 

a) Pirkimo specifikacijose nustatyta per didelė metinės apyvartos riba – 240 000 eurų, 
t. y. keturis kartus didesnė už numatomą metinę sutarties vertę. Tai prieštarauja 
Finansinio reglamento I priedo 19 punktui, kuriame nustatyta, kad minimali metinė 
apyvarta negali būti daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą metinę sutarties 
vertę. Vienas konkurso dalyvis buvo neteisingai pašalintas iš viešojo pirkimo 
procedūros dėl to, kad šios ribos nepasiekė. 

b) Kitas konkurso dalyvis – 2019 m. balandžio mėn. įsteigta įmonė – negalėjo pateikti 
pastarųjų dvejų metų metinių finansinių ataskaitų, kuriose būtų nurodyta 
reikalaujama metinė apyvarta. Vertinimo komisijos netenkino konkurso dalyvio 
pateiktas draudimas (8 000 000 eurų rizikos garantija) ir ji nepaprašė jo savo 
finansinį pajėgumą įrodyti kitu būdu, pavyzdžiui, parengti 2021 m. verslo planą, o tai 
prieštarauja Finansinio reglamento 167 straipsniui. Vertinimo komisija šį konkurso 
dalyvį pašalino. 
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Remdamiesi tuo, kas išdėstyta, manome, kad viešųjų pirkimų procedūra (kuri buvo užbaigta 
skiriant 249 604 eurų vertės sutartį) ir susiję mokėjimai (37 441 euras 2021 m.) buvo 
netvarkingi. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.36.10. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2014 Nors BAVT pradėjo veikti 1995 m., su priimančiąja valstybe nare dar nėra 
pasirašytas susitarimas dėl būstinės. 

Vykdomas 

(BAVT nekontroliuoja) 

2016 BAVT steigimo reglamente nereikalaujama periodiškai atlikti jos 
veiksmingumo išorės vertinimų. 

Vykdomas 

(BAVT nekontroliuoja) 
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BAVT atsakymas 
BAVT atsižvelgs į Audito Rūmų pastabas dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo ir remsis jomis 
būsimose procedūrose. 
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3.37. Europos Sąjungos intelektinės 
nuosavybės tarnyba (EUIPO) 

Įvadas 

3.37.1. Alikantėje įsikūrusi Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) 
įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1001196. EUIPO atsakinga už ES 
prekių ženklo ir registruotojo Bendrijos dizaino valdymą, Europos ir tarptautinį 
bendradarbiavimą intelektinės nuosavybės srityje, taip pat už Europos intelektinės nuosavybės 
teisių pažeidimų stebėsenos centrą. EUIPO perėmė veiklą iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos 
(VRDT), įsteigtos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94197. 3.37.1 diagramoje pateikti pagrindiniai 
EUIPO duomenys198. 

3.37.1 diagrama. Pagrindiniai EUIPO duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: EUIPO 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; EUIPO pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.37.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 

                                                             
196 Reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo. 

197 Reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo. 

198 Daugiau informacijos apie EUIPO užduotis ir veiklą pateikta jos svetainėje 
www.euipo.europa.eu. 

465

534

Biudžetas (milijonais eurų)*

1 093

1 166

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A31994R0040&qid=1651592897674
http://www.euipo.europa.eu/
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įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama EUIPO 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.37.3. Mūsų nuomonės pagrindas, EUIPO vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.37.4. Mes auditavome: 

a) Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) finansines 
ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinės būklės199 ir EUIPO biudžeto vykdymo200 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.37.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EUIPO 
finansinėse ataskaitose EUIPO finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
199 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

200 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.37.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.37.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.37.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.37.9. Savo 2018 finansinių metų audito ataskaitoje201 padarėme išvadą, kad valymo 
paslaugų pirkimo procedūra buvo netvarkinga. Todėl visi tolesni mokėjimai, atlikti pagal šią 
preliminariąją sutartį, yra netvarkingi. 2021 m. susiję mokėjimai sudarė 1 708 242 eurus. 

Pastabos dėl biudžeto valdymo 

3.37.10. 2021 m. EUIPO pakeitė savo biudžeto struktūrą, 8,5 milijono eurų mokėjimą 
Europos mokyklai Alikantėje pateikusi pagal 4 antraštinę dalį „Indėlis į ES politiką“, o ne pagal 
1 antraštinę dalį „Išlaidos, susijusios su Tarnyboje dirbančiais asmenimis“, kaip ankstesniais 
metais. 

EUIPO šį pakeitimą pagrindė savo finansinėse ataskaitose nurodydama, kad „Europos Alikantės 
mokyklos finansavimas pagal atnaujintą susitarimą, sudarytą 2020 m. pagal Tarnybos 
finansinio reglamento 7 straipsnį, nuo 2021 m. laikomas „atskirais biudžeto punktais“, kaip 

                                                             
201 Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinės ataskaitos dėl ES agentūrų 3.34.8 dalis.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2018_LT.pdf
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apibrėžta Tarnybos finansinio reglamento 10 straipsnio 4 dalyje, ir todėl finansuojamas iš 
Tarnybos finansinių rezervų. Tai leidžia produktyviai sutelkti finansinius rezervus. Todėl šis 
mokėjimas priskiriamas kitai kategorijai kartu su kitais įnašais į ES politiką, kurie finansuojami iš 
finansinių rezervų.“ Tačiau pažymime, kad susitarimas dėl EUIPO vykdomo Europos mokyklos 
Alikantėje finansavimo neatitinka kumuliacinių sąlygų, nustatytų EUIPO finansinio reglamento 
7 straipsnio 1 dalyje, t. y. reikalavimo pasinaudoti konkrečiomis Tarnybos ekspertų žiniomis ir 
prisidėti prie Europos mokyklos Alikantėje finansavimo, atsižvelgiant į EUIPO tikslus. 

Šiomis aplinkybėmis taip pat reikėtų pažymėti, kad pagal ES daugiametę finansinę programą 
(DFP) Europos mokyklų finansavimo išlaidos padengiamos pagal tą pačią išlaidų kategoriją kaip 
ir institucijų administracinės išlaidos, į kurias įtrauktos personalo išlaidos (pavyzdžiui, pagal 
2021–2027 m. DFP 7 išlaidų kategoriją „Europos viešasis administravimas“ arba 2014–2020 m. 
DFP 5 išlaidų kategoriją „Administravimas“). 

Todėl, taip pat atsižvelgiant į mokyklos vaidmenį ugdant EUIPO darbuotojų vaikus ir jos indėlį 
pritraukiant į EUIPO ir joje išlaikant aukštos kvalifikacijos darbuotojus, manome, kad EUIPO 
mokėjimas Europos mokyklai nėra indėlis į ES politiką, kaip yra laikoma šias išlaidas įtraukus į 
EUIPO biudžeto 4 antraštinę dalį. 

Iš esmės manome, kad bendrasis Europos mokyklos finansavimas yra žmogiškųjų išteklių 
politikos priemonė, susijusi su EUIPO darbuotojų ir jų šeimų gerove. Susijusių mokėjimų 
perklasifikavimas į indėlį į ES politiką neatitinka išlaidų pobūdžio. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.37.11. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2018 

EUIPO pasirašė valymo paslaugų sutartį su konkurso dalyviu, kuris 
pateikė neįprastai mažos kainos pasiūlymą. Viešųjų pirkimų procedūra ir 
susiję mokėjimai yra netvarkingi. EUIPO turėtų griežtai išnagrinėti galimų 
neįprastų pasiūlymų atvejus, kad būtų užtikrintas Finansinio reglamento 
laikymasis ir sąžininga konkurencija. 

Vykdomas 

2019 

EUIPO paskelbė pranešimą apie laisvą darbo vietą, kad sudarytų Klientų 
departamento projektų specialistų rezervo sąrašą. Pranešime apie laisvą 
darbo vietą buvo nurodyti du skirtingi kandidatų profiliai, kurie turėjo 
būti vertinami atskirai. Tačiau atrankos procedūros metu visi kandidatai 
buvo vertinami pagal visus atrankos kriterijus, taip suteikiant pranašumą 
abiejų profilių kandidatams. 

Be to, per tą pačią procedūrą atrankos komisija pakeitė kandidatą, kuris 
atsisakė dalyvauti pokalbyje, kandidatu, nesurinkusiu iš anksto nustatyto 
reikalaujamo balų skaičiaus. Nors 17-ai kitų kandidatų buvo skirtas bent 
toks pat balų skaičius kaip pakviestajam kandidatui, atrankos komisija 
nepateikė jokio dokumentinio pagrindimo, kodėl buvo pakviestas 
kandidatas, kuris jau dirbo EUIPO. 

Todėl atrankos procedūra buvo netvarkinga, nes šie trūkumai pakenkė 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į kandidatus principams. 

Vykdomas 
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Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2019 

EUIPO skiria išmoką už budėjimą infrastruktūros srityse dirbantiems 
darbuotojams. Kadangi veiklos tęstinumo plano įgyvendinimas yra labai 
išskirtinis, manome, kad nėra pagrįsto poreikio budėjimo išmoką skirti 
EUIPO vyresniajai vadovybei. Tai atitinka ES institucijų praktiką. Be to, 
EUIPO turėtų pagerinti su budėjimu susijusias patikras, kad užkirstų kelią 
netvarkingiems mokėjimams. 

N. d. 

2019 

2018 m. lapkričio mėn. Biudžeto komitetas leido įsigyti sklypą už 
4 700 000 eurų. EUIPO nepateikė jokių papildomų įrodymų, 
patvirtinančių poreikį užtikrinti ilgalaikį jos patalpų išplėtimą. Todėl 
manome, kad, nusipirkusi žemės, EUIPO neveiksmingai panaudojo 
biudžeto perteklių ir kad ją perkant nebuvo laikomasi patikimo finansų 
valdymo principo. 

N. d. 

2019 

Primename, kad Audito Rūmų nuomonėje Nr. 01/2019 dėl EUIPO 
finansinio reglamento Audito Rūmai padarė išvadą, kad EUIPO biudžeto 
perteklius nėra veiksmingai naudojamas nei EUIPO, nei ES lygmeniu ir 
kad EUIPO kartu su Europos Komisija turėtų išnagrinėti, pavyzdžiui, 
galimybę panaudoti biudžeto perteklių finansinėms priemonėms, 
kuriomis remiama Europos įmonių mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla ir 
augimas, remti. 

Užbaigta 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP19_01/OP19_01_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP19_01/OP19_01_LT.pdf
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EUIPO atsakymas 
3.37.9. Kaip nurodyta 2018 m. audito ataskaitoje pateiktame Tarnybos atsakyme, nagrinėdama 
pasiūlymą, kurio kaina gali atrodyti neįprastai žema, Tarnyba įvykdė visus Finansiniame 
reglamente numatytus veiksmus. Todėl Tarnyba nesutiko su Audito Rūmų teiginiu, kad teikti 
paslaugą (kuri yra išskirtinio pobūdžio ir reta) už mažesnę kainą – nesąžininga ir kad taip 
nesąžiningai įgyjamas konkurencinis pranašumas konkurentų atžvilgiu. 

Tarnyba nenustatė jokių priežasčių, dėl kurių sutartis turėtų būti nutraukta anksčiau laiko, 
todėl ji galiojo iki numatyto galiojimo termino 2022 m. kovo mėn. 

3.37.10. Tarnybos įnašas Alikantės Europos mokyklos finansavimui į biudžeto 4 antraštinę dalį 
įrašytas 2021 m., 2020 m. pabaigoje įsigaliojus atnaujintam susitarimui su Komisija ir Europos 
mokykla, ir siekiant laikytis naujų peržiūrėto Finansinio reglamento (kuris įsigaliojo 2019 m.) 
nuostatų, visų pirma 10 straipsnio 4 dalies, kurioje, be kita ko, nustatyta, kad „tais atvejais, kai 
Tarnyba įgyvendina susitarimus, sudarytus pagal šio reglamento 7 straipsnį (susitarimus dėl 
įnašų, susitarimus dėl dotacijų ir finansinius partnerystės pagrindų susitarimus), ji turi turėti 
atskiras biudžeto eilutes pajamų ir išlaidų operacijoms“ ir siekiant efektyviai panaudoti 
biudžeto perviršį; palengvindama naštą ES biudžetui. 

Atsižvelgdama į tai, Tarnyba manė esant tikslinga savo biudžete atskirai nurodyti papildomo 
įnašo, kurį, nesant susitarimo dėl įnašo su Tarnyba, Europos Komisija ir toliau mokėtų iš ES 
biudžeto pagal 1994 m. birželio 21 d. Konvencijos, apibrėžiančios Europos mokyklų statutą, 
25 straipsnį, bendrą finansavimą. 

Be to, kadangi susitarimas yra terminuotas ir atnaujinamas tik gavus Tarnybos valdymo organų 
pritarimą, Tarnyba mano, kad tai nėra pasikartojančios Tarnybos administracinės išlaidos, juo 
labiau kad teisės aktų leidėjas neįtraukė šios rūšies išlaidų prie Tarnybos užduočių ar kitų 
pareigų. 

Tai buvo skaidriai paaiškinta visoms suinteresuotosioms šalims, dalyvaujančioms priimant 
Tarnybos biudžetą ir darbo programą, įskaitant Europos Komisijos atstovus. 

Be to, prieš priimant šią darbo programą oficialiai konsultuotasi su Europos Komisija pagal 
Tarnybos finansinį reglamentą ir jos pagrįstumu nebuvo abejojama. Bendrojo programavimo 
dokumento šablone taip pat aiškiai numatyta, kad agentūros ir Europos Komisija sudaro 
susitarimus dėl įnašų Europos mokykloms. 

Tarnybos įnašas bendram Europos mokyklos finansavimui skiriamas pagal trišalį susitarimą, 
paskutinį kartą atnaujintą 2020 m. penkerių metų laikotarpiui. Pagal šį susitarimą Tarnyba 
toliau mokėjo papildomą įnašą iš nuosavų finansinių išteklių. 

Komisijos, Tarnybos ir Europos mokyklos sudarytas susitarimas galiausiai naudingas Komisijai, 
nes, atsižvelgdama į Tarnybos įnašą, ji sumažino savo finansavimą Europos mokyklai. 
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Tarnyba mano, kad nurodyti Alikantės Europos mokyklos bendrą finansavimą kaip su 
darbuotojais susijusias veiklos biudžeto išlaidas, prieštarautų Finansinio reglamento 
10 straipsnio 4 dalies reikalavimams („turi turėti atskirus biudžeto punktus“). 

Kadangi įnašui skirtos išlaidos susijusios su pagal 7 straipsnį pasirašytu EUIPO, Komisijos ir 
Europos mokyklų susitarimu, Tarnyba mano, kad perviršio naudojimas ir jo paskirstymas 
4 antraštinėje dalyje yra ne tik teisėtas, bet ir pateisinamas. 

Dėl šios priežasties Tarnyba mano, kad įnašas Europos mokykloms nėra laikytinas 
pasikartojančiomis Tarnybos administracinėmis išlaidomis, nes susitarimas yra terminuotas ir, 
be susitarimo, nėra jokios kitos teisinės priemonės, įpareigojančios Tarnybą mokėti įnašą 
(sutartinio pobūdžio). 

Vis dėlto, Tarnyba, kartu su suinteresuotosiomis šalimis, dalyvausiančiomis būsimuose 
biudžeto sudarymo procesuose, atsižvelgs į Audito Rūmų pastabą. 
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3.38. Bendra pertvarkymo valdyba 
(BPV) 

Įvadas 

3.38.1. Briuselyje įsikūrusi Bendra pertvarkymo valdyba (BPV) įsteigta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 806/2014 dėl bendro pertvarkymo mechanizmo 
(BPeM reglamentu)202. BPV užduotis – užtikrinti, kad žlungančios arba galinčios žlugti kredito 
įstaigos ir tam tikros investicinės įmonės (kredito įstaigos) būtų tvarkingai pertvarkomos, kuo 
mažiau paveikiant bankų sąjungoje dalyvaujančių valstybių narių realiąją ekonomiką ir 
viešuosius finansus. BPV yra atsakinga už Bendro pertvarkymo fondo, kuris buvo įsteigtas 
BPeM reglamentu ir kuriuo siekiama remti bendrą pertvarkymo mechanizmą, administravimą. 

3.38.2. BPV turi savo biudžetą, kuris yra atskiras nuo ES biudžeto. Įnašai renkami iš 
kredito įstaigų, įsteigtų bankų sąjungoje dalyvaujančiose valstybėse narėse. 3.38.1 diagramoje 
pateikti pagrindiniai BPV duomenys203. 

                                                             
202 Reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių 

įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru 
pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010. 

203 Daugiau informacijos apie BPV užduotis ir veiklą pateikta jos svetainėje 
https://www.srb.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A225%3ATOC&toc=OJ%3AC%3A2018%3A152%3AFULL
https://www.srb.europa.eu./
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3.38.1 diagrama. Pagrindiniai BPV duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: BPV 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; BPV pateikti personalo 
duomenys. 

2016–2023 m. laikotarpiu palaipsniui sutelkiamos Bendro pertvarkymo fondo lėšos ir iki 
2023 m. gruodžio 31 d. turėtų būti pasiektas tikslinis bent 1 % visų Europos bankų sąjungoje 
dalyvaujančių apdraustųjų indėlių sumos lygis. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.38.3. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama BPV vadovybės 
pateiktos informacijos analizė. 

3.38.4. Mūsų nuomonės pagrindas, BPV vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

37 988

47 489
Biudžetas (milijonais eurų)*

397

399

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021
2020

122

37 866

122

47 367

I dalis (Valdybos 
administracinis biudžetas)

II dalis (Fondo 
biudžetas ir rezervas)
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Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.38.5. Mes auditavome: 

a) Bendros pertvarkymo valdybos (BPV) finansines ataskaitas, kurias sudaro 
2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės204 ir BPV 
biudžeto vykdymo ataskaitos205, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.38.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų BPV finansinėse 
ataskaitose BPV finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių 
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais 
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir 
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos tarptautiniu 
mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

Dalyko pabrėžimas 

3.38.7. Atkreipiame dėmesį į BPV finansinių ataskaitų 8.L pastabą „Informacijos 
apie skundus ir teismo bylas atskleidimas“, kurioje aprašomi su ex ante įnašais susiję 
administraciniai skundai ir teisminės procedūros tarp kai kurių kredito įstaigų ir 
nacionalinių pertvarkymo institucijų bei BPV, taip pat Bendrajam Teismui ir Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismui prieš BPV pateikti teisiniai ieškiniai. 

                                                             
204 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

205 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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BPV manymu, tikėtina, jog kai kurioms neišnagrinėtoms byloms išspręsti reikės 
ekonominių išteklių. Todėl su šiomis bylomis susijusi pozicija pripažįstama kaip 
242 750 eurų dydžio atidėjinys, atitinkantis kitos šalies teisinio atstovavimo teisines 
išlaidas (7.F pastaba). BPV manymu, nėra tikėtina, jog ekonominių išteklių prireiks 
sprendžiant kitas bylas. Todėl susijusi pozicija finansinės būklės ataskaitoje 
nepripažįstama kaip atidėjinys. Jų galimas poveikis 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 
finansinių metų BPV finansinės būklės ataskaitoms (ypač neapibrėžtiesiems 
įsipareigojimams, atidėjiniams ir įsipareigojimams) yra nagrinėjamas atliekant specialų 
metinį auditą, kaip nustatyta BPeM reglamento 92 straipsnio 4 dalyje. 

3.38.8. Atkreipiame dėmesį į BVP finansinių ataskaitų 8.S pastabą „Įvykiai po 
ataskaitinio laikotarpio“, kurioje aprašomi vėlesni banko „Sberbank AG“ pertvarkymo 
įvykiai ir Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą poveikis BPV veiklai ir jos investicijų 
portfeliui. 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.38.9. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Dalyko pabrėžimas 

3.38.10. Pažymime, kad 3.38.7 dalyje aprašyta dalyko pabrėžimo pastraipa dėl 
finansinių ataskaitų patikimumo visiškai taikoma ir pajamų teisėtumui bei tvarkingumui. 

Kiti dalykai 

3.38.11. Neprieštaraudami pirmiau išreikštai nuomonei, norėtume pabrėžti, kad 
Fondo įnašai apskaičiuojami remiantis kredito įstaigų (ir kai kurių investicinių įmonių) BPV 
pateikta informacija. Mūsų BPV pajamų auditas buvo pagrįstas šia informacija, tačiau jos 
patikimumo netikrinome. BPeM reglamente nereikalaujama, kad būtų nustatyta 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, pažymėjome, kad subjektams, kurie priklauso BPeM reglamento 
7 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytai grupei, nuo 2022 m. yra privalomos auditorių 
atliekamos suderintos procedūros. BPV negali atskleisti išsamios informacijos apie 
kiekvienos kredito įstaigos pagal riziką įvertintų įnašų skaičiavimą, kadangi jie yra 
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tarpusavyje susiję ir apima konfidencialią informaciją apie kitas kredito įstaigas. Nors tai 
gali turėti įtakos šių skaičiavimų skaidrumui, Teisingumo Teismas nusprendė, kad BPV 
pareiga motyvuoti savo sprendimus dėl ex ante įnašų turi būti suderinta su verslo 
paslapčių apsaugos principu. Jis nusprendė206, kad „Deleguotasis reglamentas 2015/63 
netrukdo BPV atskleisti apibendrintos ir anonimintos informacijos, kuri būtų pakankama 
įstaigai suprasti, kaip į jos individualią padėtį buvo atsižvelgta apskaičiuojant jos ex ante 
įnašą į BPF, palyginti su visų kitų atitinkamų įstaigų padėtimi“. Nustatėme, kad 
apskaičiuodama 2021 m. įnašus BPV surengė konsultacijų su atitinkamomis įstaigomis 
etapą, kad jos galėtų pateikti pastabų dėl bet kurio skaičiavimo aspekto. Šiose 
konsultacijose buvo pateikti su įnašų skaičiavimu susiję bendri duomenų elementai; kartu 
su įstaigų individualiose duomenų teikimo formose pateiktais duomenimis tai leido 
įstaigoms imituoti 2021 m. ex ante įnašų skaičiavimą. Dėl šio naujo įnašų apskaičiavimo 
proceso etapo padidėjo BPV skaidrumas įstaigų atžvilgiu. Toks konsultacijų etapas taip pat 
surengtas skaičiuojant 2022 m. įnašus.  

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.38.12. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.38.13. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.38.14. Atlikę įdarbinimo procedūrų auditą dviejose jų nustatėme keletą trūkumų, 
kurie galėtų pakenkti skaidrumo principui. 

a) Vienoje iš šių procedūrų atrankos komisija iš pradžių nusprendė į rezervo sąrašą 
įtraukti ne daugiau kaip penkis kandidatus, tačiau atlikusi kandidatų vertinimą ji šį 
skaičių nusprendė padidinti iki aštuonių. 

b) Negalėjome nustatyti tiesioginio ryšio tarp kai kurių pranešime apie laisvą darbo 
vietą nurodytų bendrųjų gebėjimų ir sutartų pokalbio klausimų, žodinių pristatymų 
ir testų raštu. 

                                                             
206 2021 m. liepos 15 d. Sprendimo byloje Komisija prieš Landesbank Baden-Württemberg ir 

BPV (C-584/20 P ir C-621/20 P) 120 ir 139 punktai. 
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Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.38.15. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 



 304 

Bendra pertvarkymo valdyba (BPV) 

 

Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2020 

BPV neatliko vertinimo, ar paslaugų teikėjas pagal investicijų valdymo 
susitarimą su Eurosistemos nacionaliniu centriniu banku dėl Bendro 
pertvarkymo fondo (BPF) investavimo proceso veiklos aspektų 
užsakomųjų paslaugų ir pagal su tuo pačiu NCB sudarytą saugojimo 
susitarimą dėl turto apsaugos, grynųjų pinigų valdymo, suderinimo ir 
priežiūros pareigų, susijusių su valdomu turtu, turėjo tinkamų ir 
veiksmingų organizacinių ir administracinių priemonių galimam interesų 
konfliktui, kylančiam dėl investicijų valdytojo ir saugotojo funkcijų 
prisiėmimo, sušvelninti. 

Vykdoma 

2020 

Siekiant vykdyti nepriklausomą BPF investicijų portfelio stebėseną BPV 
rizikos valdymo procesas yra ribotas. Pirmasis trūkumas – jis nėra 
automatizuotas. Antrasis trūkumas – jis paremtas NCB ir BPV veiklos 
skyriaus ataskaitomis ir analize. 

Vykdomas 
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BPV atsakymas 
3.38.11 Kasmetiniai ex ante įnašai į Fondą apskaičiuojami remiantis kredito įstaigų ir kai kurių 
investicinių įmonių Valdybai pateikta informacija. Nors BPeM reglamente nėra išsamios ir 
nuoseklios kontrolės sistemos, kuri užtikrintų informacijos patikimumą, BPF, kiek gali, 
stengiasi, tai padaryti. Pateikti duomenys sutikrinami su ankstesniais metais įstaigų pateiktais 
duomenimis ir su ECB duomenų bazėje esančiais duomenimis. Duomenų rinkimo portale 
įdiegtos patvirtinimo taisyklės, o svarbios įstaigos turi pateikti papildomą patikinimą – pagal 
sutartas procedūras parengtą ataskaitą. Apie neatitikimus pranešama nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms, kad jos pateiktų paaiškinimą; tai leido pagerinti ankstesnių ciklų 
duomenų kokybę. Be ex ante duomenų tikrinimo veiksmų, kuriuos BPV jau įgyvendino, 
vykdomos ex post patikros – dokumentų peržiūros, siekiant surinkti papildomų duomenų apie 
duomenų patikimumą. 

3.38.14. a) Atsižvelgdama į šią pastabą BPV dokumentuos visų iš anksto nustatyto į galutinį 
rezervo sąrašą įrašytinų kandidatų skaičiaus pakeitimų priežastis. 

3.38.14. b) Atsižvelgdama į šią pastabą BPV prie dabartinių vertinimo dokumentų (pokalbio 
klausimų, žodinio pristatymo ir rašytinių testų) pridėjo papildomą vidinį dokumentą, kuriame 
aiškiai surašytos visos kompetencijos. 
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3.39. Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio 
ir maisto programų vykdomoji įstaiga 
(Chafea) 

Įvadas 

3.39.1. Nuo jos įsteigimo 2005 m. sausio 1 d. iki jos veiklos nutraukimo 2021 m. kovo 
31 d. Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea) buvo 
įsikūrusi Liuksemburge. 2021 m. balandžio 1 d. Chafea užduotis perėmė Europos inovacijų 
tarybos ir MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga (EISMEA), Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga 
(REA) ir įsteigta nauja Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga 
(HADEA)207. Visą likusį turtą ir įsipareigojimus perėmė HADEA. 3.39.1 diagramoje pateikti 
pagrindiniai Chafea duomenys208. 

3.39.1 diagrama. Pagrindiniai Chafea duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: Chafea 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; Chafea pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.39.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 

                                                             
207 Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/173 dėl vykdomųjų įstaigų. 

208 Daugiau informacijos apie Chafea užduotis ir veiklą pateikta jos svetainėje 
http://ec.europa.eu/chafea. 

13

12

Biudžetas (milijonais eurų)*

75

76

Personalas (kovo 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
http://ec.europa.eu/chafea
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įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama Chafea 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.39.3. Mūsų nuomonės pagrindas, Chafea vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.39.4. Mes auditavome: 

a) Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 
(Chafea) finansines ataskaitas, kurias sudaro laikotarpio nuo 2021 m. sausio 
1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. finansinės būklės209 ir Chafea biudžeto vykdymo210 
ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.39.5. Mūsų nuomone, 2021 m. sausio 1 d. – kovo 31 d. laikotarpiu Chafea 
finansinėse ataskaitose Chafea finansinė būklė 2021 m. kovo 31 d. ir tą dieną pasibaigusių 
finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais 
reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį 
reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos 
tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
209 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

210 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea) 

 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.39.6. Mūsų nuomone, už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. 
parengtose finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra 
teisėtos ir tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.39.7. Mūsų nuomone, už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. 
parengtose finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra 
teisėti ir tvarkingi. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.39.8. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea) 

 

Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2019 

Remiantis 2020 m. balandžio 29 d. komunikatu Komisijai C(2020)2880/1 
dėl įgyvendinimo užduočių perdavimo vykdomosioms įstaigoms vykdant 
2021–2027 m. ES programas, Chafea užduotys bus perduotos kitoms 
konsoliduotoms ES agentūroms. 2019 m. audito metu dėl šio perkėlimo 
atsiradę neapibrėžtieji įsipareigojimai negalėjo būti patikimai įvertinti. 

Užbaigtas 
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Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea) 

 

Chafea atsakymas 
Agentūra susipažino su Audito Rūmų ataskaita. 
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Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA) 

 

3.40. Europos klimato, infrastruktūros 
ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA) 

Įvadas 

3.40.1. Briuselyje įsikūrusi Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga 
(CINEA) įsteigta Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2021/173211, taikomu nuo 2021 m. 
balandžio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d. CINEA užduotis – padėti suinteresuotiesiems 
subjektams įgyvendinti Europos žaliąjį kursą. Ji taip pat įgyvendina tam tikras įvairių ES 
programų dalis, kurių dauguma yra susijusios su aplinkos ir klimato politika. CINEA yra 
Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA), įsteigtos Komisijos įgyvendinimo 
sprendimu 2013/801/ES212 ir veikusios nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d., teisių 
perėmėja. 3.40.1 diagramoje pateikti pagrindiniai CINEA duomenys213. 

3.40.1 diagrama. Pagrindiniai CINEA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: CINEA 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; CINEA pateikti personalo 
duomenys. 

Biudžeto ir darbuotojų skaičiaus padidėjimą galima paaiškinti tuo, kad 2021 m. buvo išplėsti 
agentūros įgaliojimai. 

                                                             
211 Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/173, kuriuo įsteigiama Europos klimato, 

infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga. 

212 2013/801/ES: Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo įsteigiama Inovacijų ir tinklų 
programų vykdomoji įstaiga. 

213 Daugiau informacijos apie CINEA užduotis ir veiklą pateikta jos svetainėje 
https://cinea.ec.europa.eu/index_en. 

32

47

Biudžetas (milijonais eurų)*

313

474

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173&qid=1652360395147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801&qid=1652360505335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801&qid=1652360505335
https://cinea.ec.europa.eu/index_en.
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Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA) 

 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.40.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama CINEA 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.40.3. Mūsų nuomonės pagrindas, CINEA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.40.4. Mes auditavome: 

a) Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios įstaigos (CINEA) 
finansines ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 
finansinių metų finansinės būklės214 ir CINEA biudžeto vykdymo215 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

                                                             
214 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

215 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA) 

 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.40.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų CINEA 
finansinėse ataskaitose CINEA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.40.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.40.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 
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Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA) 

 

CINEA atsakymas 
Agentūra susipažino su Audito Rūmų ataskaita. 
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Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) 

 

3.41. Europos švietimo ir kultūros 
vykdomoji įstaiga (EACEA) 

Įvadas 

3.41.1. Briuselyje įsikūrusi Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) 
įsteigta Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2021/173216, taikomu nuo 2021 m. balandžio 
1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d. EACEA ir toliau daugiausia dėmesio skiria švietimui ir kūrybinei 
veiklai, taip pat ES piliečiams svarbiems projektams. EACEA perėmė veiklą iš Švietimo, garso ir 
vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA), įsteigtos Komisijos įgyvendinimo sprendimu 
2013/776/ES217 ir veikusios nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. 3.41.1 diagramoje 
pateikti pagrindiniai EACEA duomenys218. 

3.41.1 diagrama. Pagrindiniai EACEA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: EACEA 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; EACEA pateikti personalo 
duomenys. 

                                                             
216 Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/173, kuriuo įsteigiama Europos klimato, 

infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga, Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos 
vykdomoji įstaiga, Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga, Europos inovacijų tarybos ir 
MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga, Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga ir 
Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga.  

217 Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2013/776, kuriuo įsteigiama Švietimo, garso ir 
vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga. 

218 Daugiau informacijos apie EACEA užduotis ir veiklą pateikta jos svetainėje 
www.eacea.europa.eu. 

56

58

Biudžetas (milijonais eurų)*

432

454

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0776&qid=1652360730312
http://www.eacea.europa.eu/
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Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) 

 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.41.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama EACEA 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.41.3. Mūsų nuomonės pagrindas, EACEA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.41.4. Mes auditavome: 

a) Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) finansines 
ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinės būklės219 ir EACEA biudžeto vykdymo220 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

                                                             
219 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

220 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) 

 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.41.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EACEA 
finansinėse ataskaitose EACEA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.41.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.41.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.41.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl biudžeto valdymo 

3.41.9. Nustatėme, kad EACEA į 2022 m. perkėlė 6,36 milijono eurų (12 %) 2021 m. 
asignavimų. Iš tos sumos 2,6 milijono eurų (29 %) buvo susiję su administracinėmis išlaidomis 
(II antraštinė dalis), o 2,7 milijono eurų – su veiklos išlaidomis (III antraštinė dalis). Dideli 
perkėlimo į kitą laikotarpį rodikliai prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui ir rodo 
struktūrines biudžeto vykdymo problemas. 
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Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) 

 

Iš II antraštinės dalies asignavimų, perkeltų į 2022 m., 938 tūkstančius eurų EACEA pagrindė 
didelės infliacijos lūkesčiais. Tačiau į tai turėjo būti atsižvelgta priimant sprendimą dėl EACEA 
biudžeto. Vykdant biudžetą turėtų būti laikomasi biudžeto metinio periodiškumo principo. 
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Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) 

 

EACEA atsakymas 
Agentūra susipažino su Audito Rūmų ataskaita. 
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Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga (EISMEA) 

 

3.42. Europos inovacijų tarybos ir MVĮ 
reikalų vykdomoji įstaiga (EISMEA) 

Įvadas 

3.42.1. Briuselyje įsikūrusi Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga 
(EACEA) įsteigta Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2021/173221, taikomu nuo 2021 m. 
balandžio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d. EISMEA užduotis – stiprinti ES, kaip pasaulinės lyderės 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, poziciją teikiant paramą Europos novatoriams, 
mokslininkams, įmonėms ir vartotojams. EISMEA yra Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų 
vykdomosios įstaigos (EASME), veikusios nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d., teisių 
perėmėja. 3.42.1 diagramoje pateikti pagrindiniai EISMEA duomenys222. 

3.42.1 diagrama. Pagrindiniai EISMEA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: EISMEA 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; EISMEA pateikti personalo 
duomenys. 

Darbuotojų skaičius 2020 ir 2021 m. skiriasi dėl naujų EISMEA įgaliojimų, kurie skiriasi nuo 
EASME įgaliojimų. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.42.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
                                                             
221 Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/173, kuriuo įsteigiama Europos inovacijų 

tarybos ir MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga. 

222 Daugiau informacijos apie EISMEA užduotis ir veiklą pateikta jos svetainėje 
https://eismea.ec.europa.eu/index_en. 

54

48

Biudžetas (milijonais eurų)*

485

370

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
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Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga (EISMEA) 

 

įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama EISMEA 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.42.3. Mūsų nuomonės pagrindas, EISMEA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Nuomonė 
3.42.4. Mes auditavome: 

a) Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomosios įstaigos (EISMEA) 
finansines ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 
finansinių metų finansinės būklės223 ir EISMEA biudžeto vykdymo224 ataskaitos, 
ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.42.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų EISMEA 
finansinėse ataskaitose EISMEA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
223 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

224 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.42.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.42.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.42.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl priežiūros ir kontrolės sistemų 

3.42.9. 2020 m. gegužės mėn. EISMEA pirmtakė EASME pradėjo tarpinstitucinę 
komunikacijos ir renginių organizavimo paslaugų viešųjų pirkimų procedūrą, kurios bendra 
numatoma vertė – 130 milijonų eurų, įskaitant dalyvaujančių institucijų sąmatas. Pradinė 
EASME pagal sutartį tenkančios dalies sąmata, pagrįsta ją patvirtinančiu pagrindimu, buvo 
30 milijonų eurų. Tačiau prieš pradedant viešųjų pirkimų procedūrą kai kurios dalyvaujančios 
institucijos savo pradines sąmatas sumažino, todėl bendra sąmata buvo 22 milijonais eurų 
mažesnė. Nors pradinė EASME poreikių sąmata nepasikeitė, jos sutarties vertės dalis vėliau 
buvo padidinta iki 52 milijonų eurų, t. y. įskaitant 22 milijonų eurų rezervą, kad visai 
tarpinstitucinei preliminariajai sutarčiai būtų išlaikytas pradinis numatytas 130 milijonų eurų 
biudžetas. Tai prieštarauja Finansinio reglamento I priedo 34 punktui. 

3.42.10. 2021 m. EISMEA savo išimčių ir reikalavimų nesilaikymo atvejų registre padarė 
keletą įrašų, susijusių su sutarčių valdymo klausimais. Tai buvo atvejai, kai paslaugos buvo 
suteiktos prieš pasirašant sutartį ir kai sutartis buvo iš dalies pakeista nesant jokių galiojančių 
biudžetinių ar teisinių įsipareigojimų. Panašių problemų nustatėme 2020 m. patikrinę EISMEA 
pirmtakę (EASME) Tai, kad įgyvendinant sutartis ir toliau pasitaiko reikalavimų nesilaikymo 
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atvejų, rodo EISMEA vidaus kontrolės trūkumus. Dėl to EISMEA gali kilti finansinė, teisinė ir 
reputacijos rizika. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.42.11. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2019 

EASME pasirašė teisinį įsipareigojimą neturėdama atitinkamo biudžetinio 
įsipareigojimo. Todėl 2019 m. pagal šią sutartį išmokėta 10 435 eurų 
suma yra netvarkinga. Šis reikalavimų nesilaikymo atvejis nebuvo 
užregistruotas išimčių registre ir EASME jo nenagrinėjo. Dar keturi atvejai 
įvyko panašiomis aplinkybėmis. Šių kitų klaidų aprašymai buvo 
užregistruoti išimčių registre. Tai kelia ypatingą susirūpinimą dėl EASME 
įsipareigojimų valdymo pažeidimų rizikos. 

Vykdomas 

2019 

EASME vykdė įdarbinimo procedūrą, pagal kurią vienas iš atrankos 
komisijos narių nebuvo oficialiai paskirtas ir nepasirašė konfidencialumo 
deklaracijos ar deklaracijos dėl interesų konflikto nebuvimo, nors tai 
buvo Tarnybos nuostatų reikalavimas. Dėl to EASME kilo rizika, kad galimi 
interesų konfliktai galėjo likti nenustatyti. 

Užbaigtas 

2020 

EASME sumokėjo už programinės įrangos licenciją ir techninę priežiūrą 
pagal preliminariąją sutartį dėl programinės įrangos licencijų įsigijimo ir 
IT paslaugų teikimo, neatlikusi jokios vidaus kontrolės, kad įsitikintų, ar 
rangovas taikė teisingas kainas ir antkainius. Tai rodo silpną ex ante 
vidaus kontrolę. 

Vykdomas 
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EISMEA atsakymas 
3.42.9. Tuo metu, kai buvo pradėta viešųjų pirkimų procedūra, vis dar vyko derybos dėl 2021–
2027 m. ES biudžeto, todėl galutinio programų sąrašo ir galutinių duomenų dar nebuvo. Be to, 
tuo metu, kai buvo vertinamas numatomas biudžetas, vis dar buvo tikimasi, kad EASME imsis 
daugiau programų ir plėsis. Todėl reikėjo apskaičiuoti sumą galimiems nenumatytiems 
poreikiams ateityje, įskaitant papildomas lėšas institucijoms, agentūroms ar organams, kurie 
gali būti įkurti būsimos sutarties galiojimo laikotarpiu. 

3.42.10. 2021-ieji buvo pereinamieji metai, kuriais buvo rengiamos procedūros, bet kartu vyko 
ir didelė darbuotojų ir naujai patikėtų programų vadovų kaita. 

Agentūra du kartus per metus peržiūri savo išimčių registrą, siekdama užtikrinti, kad būtų 
veiksmingai įgyvendinami veiksmų planai, skirti užkirsti kelią panašiems įvykiams ateityje. Taip 
pat organizuojama informuotumo didinimo veikla ir mokymai. 
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3.43. Europos mokslinių tyrimų tarybos 
vykdomoji įstaiga (ERCEA) 

Įvadas 

3.43.1. Briuselyje įsikūrusi Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (ERCEA) 
įsteigta Komisijos sprendimu 2008/37/EB225, kuris vėliau panaikintas ir pakeistas Komisijos 
įgyvendinimo sprendimu 2013/779/ES226, kuris vėliau pakeistas nauju Komisijos įgyvendinimo 
sprendimu (ES) 2021/173227. Naujuoju sprendimu, kuris taikomas nuo 2021 m. balandžio 1 d. 
iki 2028 m. gruodžio 31 d., ERCEA suteikiama atsakomybė už Europos mokslinių tyrimų tarybos 
veiksmų pagal programą „Europos horizontas“ įgyvendinimą. 3.43.1 diagramoje pateikti 
pagrindiniai EACEA duomenys228. 

3.43.1 diagrama. Pagrindiniai ERCEA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: ERCEA 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; ERCEA pateikti personalo 
duomenys. 

                                                             
225 Komisijos sprendimas 2008/37/EB, kuriuo įsteigiama Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga 

specialiosios Bendrijos programos „Idėjos“ mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų veiklai valdyti. 

226 Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/779/ES, kuriuo įsteigiama Europos mokslinių 
tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga. 

227 Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/173, kuriuo įsteigiama Europos klimato, 
infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga, Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos 
vykdomoji įstaiga, Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga, Europos inovacijų tarybos ir 
MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga, Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga ir 
Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga. 

228 Daugiau informacijos apie ERCEA užduotis ir veiklą pateikta jos svetainėje 
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea. 

55

57

Biudžetas (milijonais eurų)*

515

500

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0037&qid=1651477134498
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0779
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea
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Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.43.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama ERCEA 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.43.3. Mūsų nuomonės pagrindas, ERCEA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.43.4. Mes auditavome: 

a) Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos (ERCEA) finansines 
ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinės būklės229 ir ERCEA biudžeto vykdymo230 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

                                                             
229 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

230 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.43.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų ERCEA 
finansinėse ataskaitose ERCEA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.43.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.43.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

3.43.8. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl biudžeto valdymo 

3.43.9. Pagal ERCEA nuomos sutartį, ERCEA privalėjo kompensuoti savo nuomotojui 
visus su patalpomis susijusius mokesčius. Sen Žos ten Nodo komuna (Briuselis), kurioje yra 
patalpos, nuomotojui nustatė savivaldybės mokestį, o šis kreipėsi į ERCEA dėl jo 
kompensavimo. Nuomotojas užginčijo savo prievolę mokėti šį mokestį ir pradėjo teismo 
procesą Belgijos teisme 2021 m. pabaigoje Komisijos Infrastruktūros ir logistikos biuras 



 330 

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (ERCEA) 

 

Briuselyje rekomendavo ERCEA grąžinti lėšas patalpų nuomotojui. 2021 m. biudžeto 
asignavimai buvo nepakankami, kad jais būtų galima padengti teisinius įsipareigojimus. ERCEA 
neprašė sudaryti taisomojo biudžeto. Skirtumas buvo 222 667 eurai. 

Tai, kad nepakanka asignavimų 2021 m. prisiimtiems teisiniams įsipareigojimams padengti, į 
išimčių registrą buvo įtraukta tik po mūsų audito, o tai neatitinka vidaus kontrolės standartų. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.43.10. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2020 

2019 m. liepos mėn. ERCEA pradėjo viešųjų pirkimų procedūrą dėl 
audiovizualinių paslaugų teikimo. Vertinimo komisija tinkamai neįvertino 
atvejo tyrimui taikomo kokybės kriterijaus. Procedūra ir 2020 m. atlikti 
susiję 36 400 eurų mokėjimai buvo netvarkingi. ERCEA iš naujo įvertino 
pasiūlymus, nutraukė preliminariąją sutartį ir iš naujo įvertino 
pasiūlymus. 

Užbaigtas 
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ERCEA atsakymas 
3.43.9. ERCEA laikėsi bendro požiūrio, kurį rekomendavo OIB. Ši rekomendacija įsipareigoti dėl 
savivaldybės mokesčio už 2019–2021 m. ir jį padengti gauta tik 2021 m. gruodžio 21 d. ERCEA 
įsipareigojo skirti visas tuo metu turimas lėšas mokesčio sumai padengti, ir jai trūko 
222 667 EUR. Biudžeto pakeisti buvo neįmanoma, nes nebuvo nei laiko, nei galimybės tai 
padaryti (centrinės tarnybos, atlikdamos perkėlimą metų pabaigoje, nenumato administracinių 
išlaidų). 

2022 m. gegužės mėn. asignavimų nepakankamumas teisiniams įsipareigojimams padengti 
įtrauktas į išimčių registrą. 
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3.44. Europos sveikatos ir skaitmeninės 
ekonomikos vykdomoji įstaiga (HADEA) 

Įvadas 

3.44.1. Briuselyje įsikūrusi Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji 
įstaiga (HADEA) įsteigta Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2021/173231. HADEA įsteigta 
laikotarpiui nuo 2021 m. vasario 16 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d. Jos užduotys apima ES 
veiksmų visuomenės sveikatos srityje valdymą, pramonės ir kosmoso sričių skaitmeninių 
programų koordinavimą ir likusių ankstesnių ES programų elementų įgyvendinimą232. 2021 m. 
balandžio mėn. HADEA taip pat perėmė tam tikrą paramos veiklą, kurią anksčiau vykdė 
Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea)233. 

3.44.2. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2021/173 nustatytas pereinamasis 
laikotarpis234, per kurį Komisija valdė HADEA. Pereinamasis laikotarpis baigėsi 2022 m. vasario 
16 d., kai HADEA įgijo veiklos pajėgumų savo pačios biudžetui vykdyti. 3.44.1 diagramoje 
pateikti pagrindiniai HADEA duomenys235. 

                                                             
231 Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/173, kuriuo įsteigiama Europos klimato, 

infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga, Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos 
vykdomoji įstaiga, Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga, Europos inovacijų tarybos ir 
MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga, Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga ir 
Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga. 

232 Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/173 7 straipsnio 2 dalis. 

233 Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/173 21 straipsnio 3 dalis. 

234 Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/173 22 straipsnis. 

235 Daugiau informacijos apie HADEA užduotis ir veiklą pateikta jos svetainėje 
https://hadea.ec.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32021D0173
https://hadea.ec.europa.eu/index_en
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3.44.1 diagrama. Pagrindiniai HADEA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: HADEA 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; HADEA pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.44.3. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 
įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama HADEA 
vadovybės pateiktos informacijos analizė. 

3.44.4. Mūsų nuomonės pagrindas, HADEA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

27

Biudžetas (milijonais eurų)*

324

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020
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Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.44.5. Mes auditavome: 

a) Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomosios įstaigos (HADEA) 
finansines ataskaitas, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 
finansinių metų finansinės būklės236 ir HADEA biudžeto vykdymo237 ataskaitos, 
ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.44.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų HADEA 
finansinėse ataskaitose HADEA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto 
pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos 
finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Šios 
finansinės ataskaitos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus 
apskaitos standartais. 

Dalyko pabrėžimas 

3.44.7. Atkreipiame dėmesį į HADEA galutinių finansinių ataskaitų 3.3 pastabą, iš 
kurios matyti, kad nuomos sutartis su Komisijos Infrastruktūros ir logistikos biuru 
Briuselyje (OIB) dar nepasirašyta. Todėl ataskaitose pateikti duomenys, susiję su HADEA 
patalpų nuoma iš OIB, yra nustatyti apytiksliai. 

                                                             
236 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

237 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.44.8. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.44.9. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

Kiti dalykai 

3.44.10. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/173 22 straipsniu Sveikatos 
ir maisto saugos GD generaliniam direktoriui suteikti įgaliojimai eiti HADEA laikinojo 
direktoriaus pareigas, kol HADEA įgis veiklos pajėgumus savo biudžetui vykdyti. 2021 m. 
vasario 19 d. Sveikatos ir maisto saugos GD generalinė direktorė perdavė šiuos įgaliojimus 
kitam Sveikatos ir maisto saugos GD pareigūnui – paskyrė jį HADEA laikinuoju 
direktoriumi. HADEA finansinio reglamento 26 straipsnyje numatyta galimybė perduoti 
biudžeto valdymo įgaliojimus. Tačiau jo negalima aiškinti taip, kad juo leidžiama perduoti 
visus laikinojo direktoriaus įgaliojimus; tokiu atveju Komisijos įgyvendinimo 
sprendimo (ES) 2021/173 22 straipsnis netektų esmės ir prasmės. 

3.44.11. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

Pastabos dėl biudžeto valdymo 

3.44.12. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. HADEA su Komisija nebuvo pasirašiusi patalpų 
nuomos paslaugų lygio susitarimo. Todėl 2021 m. biuro patalpų nuomai numatyti preliminarūs 
biudžetiniai įsipareigojimai, kurių bendra vertė – 2 479 446 eurai, buvo perkelti HADEA per ES 
finansinio reglamento 114 straipsnyje nustatytą terminą neprisiėmus teisinio įsipareigojimo. 
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HADEA atsakymas 
3.44.7. HADEA nori patikslinti, kad minėtas patalpas „de facto“ užima nuo 2021 m. balandžio 
1 d. Todėl HADEA patyrė su tuo susijusių išlaidų ir yra teisiškai įpareigota jas padengti. HADEA 
laukia, kol OIB baigs rengti nuomos sutartį. HADEA atliks mokėjimą 2022 m. pasirašius nuomos 
sutartį, kuri įsigalios atgaline data nuo 2021 m. 
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3.45. Europos mokslinių tyrimų 
vykdomoji įstaiga (REA) 

Įvadas 

3.45.1. Briuselyje įsikūrusi Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA) įsteigta 
Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2021/173238, taikomu nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 
2028 m. gruodžio 31 d. REA remia ES mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką valdydama 
projektus, remiamus pagal bendrąją programą „Europos horizontas“ ir jos pirmtakę 
„Horizontas 2020“. REA taip pat valdo Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondą ir žemės ūkio 
produktų pardavimo skatinimo priemones. REA perėmė veiklą iš Mokslinių tyrimų vykdomosios 
įstaigos, įsteigtos Komisijos sprendimu 2008/46/EB239 ir veikusios iki 2021 m. kovo 31 d. 
3.45.1 diagramoje pateikti pagrindiniai REA duomenys240. 

3.45.1 diagrama. Pagrindiniai REA duomenys 

 
* Biudžeto skaičiai pagrįsti visais mokėjimų asignavimais, kurie buvo skirti finansiniais metais. 

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, neįskaitant per laikinojo įdarbinimo įmones dirbančių darbuotojų ir konsultantų. 

Šaltinis: REA 2020 ir 2021 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos; REA pateikti personalo 
duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

3.45.2. Audito Rūmų audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 
operacijų testavimą ir agentūros priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių elementų 

                                                             
238 Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/173, kuriuo įsteigiama Europos mokslinių 

tyrimų vykdomoji įstaiga. 

239 2008/46/EB: Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga. 

240 Daugiau informacijos apie REA užduotis ir veiklą pateikta jos svetainėje 
www.ec.europa.eu/rea. 

87

96

Biudžetas (milijonais eurų)*

781

866

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173&qid=1652361021883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
http://www.ec.europa.eu/rea
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įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama REA vadovybės 
pateiktos informacijos analizė. 

3.45.3. Mūsų nuomonės pagrindas, REA vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų 
atsakomybė ir auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir jose atspindimų operacijų 
auditą aprašyti 3.1 skirsnyje. Parašas 343 puslapyje yra neatsiejama nuomonės dalis. 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
3.45.4. Mes auditavome: 

a) Europos mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos (REA) finansines ataskaitas, 
kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės 
būklės241 ir REA biudžeto vykdymo242 ataskaitos, ir 

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, 

kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį. 

Finansinių ataskaitų patikimumas 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

3.45.5. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų REA finansinėse 
ataskaitose REA finansinė būklė 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių 
metų jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais 
aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir 
Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos tarptautiniu 
mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

                                                             
241 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kitos 
aiškinamosios pastabos. 

242 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės 
operacijos, ir aiškinamoji informacija. 
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Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir 
tvarkingumas 

Pajamos 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.45.6. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir 
tvarkingos. 

Mokėjimai 
Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

3.45.7. Mūsų nuomone, 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir 
tvarkingi. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

3.45.8. Priede pateikiama veiksmų, kurių imtasi reaguojant į ankstesnių metų Audito 
Rūmų pastabas, apžvalga. 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos Taisomojo veiksmo būklė 
(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.) 

2017 
Iki 2017 m. pabaigos REA buvo įdiegusi tam tikroms procedūroms 
taikomas e. sąskaitų išrašymo priemones, bet dar nebuvo įdiegusi 
e. konkursų ar e. pasiūlymų teikimo priemonių. 

Užbaigtas 
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REA atsakymas 
Agentūra susipažino su Audito Rūmų ataskaita. 
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Šią ataskaitą priėmė Audito Rūmų nario Mihailo Kozlovo vadovaujama IV kolegija 2022 m. 
rugsėjo 20 d. Liuksemburge vykusiame posėdyje. 

 Audito Rūmų vardu 
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