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Įvadas 
01 Valetoje įsikūręs Europos prieglobsčio paramos biuras ( Biuras arba EASO), 
įsteigtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu1 (ES) Nr. 439/2010, siekiant 
pagerinti praktinį bendradarbiavimą prieglobsčio klausimais ir padėti valstybėms 
narėms vykdyti savo Europos lygmens ir tarptautinius įsipareigojimus suteikti apsaugą 
žmonėms, kuriems ji yra būtina. Nuo 2015 m. Biuras teikė pagalbą Graikijai ir Italijai 
migracijos krizės kontekste.  

02 Biuras valdo su pabėgėlių krize susijusias operacijas decentralizuotoje aplinkoje ir 
turi keletą regioninių skyrių Italijoje ir Graikijoje, o nuo 2018 m. – Kipre. Ši 
decentralizuota aplinka yra dar vienas svarbus iššūkis operacijų vykdymui laikantis 
taikomo teisinio pagrindo. 

03 Vykdydamas savo operacijas EASO yra palyginti priklausomas nuo valstybių narių 
bendradarbiavimo, pavyzdžiui, atsižvelgiant į nacionalinių ekspertų, kurie yra skiriami 
kaip prieglobsčio pagalbos rezervo dalis, skaičių (kaip nurodyta EASO steigimo 
reglamento 15 straipsnyje). Dėl riboto tokių skiriamų nacionalinių ekspertų skaičiaus 
EASO taip pat pasikliauja pagal sutartis įdarbintais laikinaisiais darbuotojais, kad galėtų 
vietoje atlikti operatyvines pagalbines užduotis. 

04 Nuo 2018 m. EASO dėjo daug pastangų, kad patobulintų savo vidaus kontrolės 
sistemas, ir padarė reikšmingą pažangą tobulindamas savo valdymo procesus.  

05 2019 m. EASO vėl įsteigė vidaus teisės tarnybą. Jis įdarbino savo pirmąjį ex post 
kontrolierių ir įsteigė naują vidaus ir ex post kontrolės tarnybą. EASO taip pat ėmėsi 
veiksmų, kad skirtų pakankamai išteklių įdarbinimui ir sutrumpintų įdarbinimo trukmę. 
Be to, Biuras ėmėsi taisomųjų priemonių, kad užkirstų kelią pavėluotiems mokėjimams. 
Dėl šių priemonių reikšmingai sumažėjo pavėluotų mokėjimų skaičius. 

                                                      
1 OL L 132, 2010 5 29, p. 11. 
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06 1 diagramoje pateikti pagrindiniai Biuro duomenys2. 

1 diagrama. Pagrindiniai Biuro duomenys 

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

** Personalas – ES pareigūnai, ES laikinieji darbuotojai, ES sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai 
ekspertai, ne laikinieji darbuotojai ir ne konsultantai. 

Šaltinis: 2018 finansinių metų Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės finansinės ataskaitos ir 
2019 finansinių metų Europos Sąjungos negalutinės konsoliduotosios metinės finansinės ataskaitos; 
Biuro pateikti personalo duomenys. 

Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 

07 Audito Rūmų taikomas audito metodas apima analitines audito procedūras, 
tiesioginį operacijų testavimą ir Biuro priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių 
kontrolės priemonių įvertinimą. Be to, yra naudojami iš kitų auditorių darbų gauti 
įrodymai ir atliekama Biuro vadovybės pateiktos informacijos analizė.  

                                                      
2 Daugiau informacijos apie Biuro kompetenciją ir veiklą pateikta jo interneto svetainėje: 

www.easo.europa.eu. 

106

118

Biudžetas (milijonais eurų)*

207

296

Personalas (gruodžio 31 d.)**

2019
2018

http://www.easo.europa.eu/
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Audito Rūmų patikinimo pareiškimas, teikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita 

Nuomonė 
08 Mes auditavome: 

a) Biuro finansines ataskaitas, kurias sudaro 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 
finansinių metų finansinės būklės3 ir biudžeto vykdymo4 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 

09 Mūsų nuomone, 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Biuro finansinėse 
ataskaitose Biuro finansinė būklė 2019 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 reikalauja jo finansinis 
reglamentas ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės. Jos 
pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

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

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kita 
aiškinamoji informacija. 

4 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 

10 Mūsų nuomone, 2019 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 
 

11 Savo 2018 finansinių metų audito ataskaitoje dėl EASO Audito Rūmai padarė 
išvadą, kad laikiniesiems darbuotojams Italijoje skirtos EASO pirkimų procedūros 
buvo netvarkingos. Todėl 2019 m. EASO atlikti šia sutartimi, kurią EASO pasirašė 
2018 m., pagrįsti mokėjimai, sudarę 13 605 298 eurus, yra netvarkingi. 

Pažymime, kad 2019 m. EASO įgyvendino taisomuosius veiksmus, kad pašalintų šį 
pažeidimą. 

12 Savo 2016 ir 2017 finansinių metų ataskaitose dėl EASO Audito Rūmai taip 
pat padarė išvadą, kad laikiniesiems darbuotojams Graikijoje ir Lesbe EASO 
nuomojamoms patalpoms skirtos Biuro pirkimų procedūros buvo netvarkingos. 
Todėl EASO mokėjimai, kuriuos jis atliko 2019 m. remdamasis sutartimis, 
pagrįstomis 2016 ir 2017 m. užbaigtomis šiomis pirkimų procedūromis, atitinkamai 
sudarantys 188 394 ir 74 885 eurus, taip pat yra netvarkingi. 

Pažymime, kad nebereikia atlikti mokėjimų, susijusių su pirkimų procedūromis dėl 
Graikijoje dirbančių laikinųjų darbuotojų. Be to, EASO ėmėsi taisomųjų veiksmų ir 
2018 m. kovo mėn. sudarė naują preliminariąją sutartį dėl laikinųjų paslaugų. 

13 Atrinkdamas išorės ekspertus, EASO turi laikytis Finansinio reglamento 237 
straipsnyje nustatyto vienodo požiūrio principo. EASO, remdamasis nuo 2015 m. 
paskelbtu kvietimu pareikšti susidomėjimą, sudarė išorės ekspertų sąrašą keliose 
kompetencijos srityse. Mes auditavome penkis atvejus. Šiais atvejais nustatėme, 
kad išorės ekspertų atrankos ir sutarčių sudarymo procedūroms sistemingai trūko 



 6 

 

patikimos audito sekos (kaip nustatyta Finansinio reglamento 36 straipsnio 3 
dalyje). Visų pirma neaptikome jokių įrodymų, kad ekspertai buvo paskirti vykdyti 
užduotis remiantis iš anksto nustatytais užduočių atrankos kriterijais, pagal kuriuos 
buvo įvertinti jų nuopelnai, palyginti su kitų potencialių kandidatų nuopelnais. 
Todėl 2019 m. EASO šiems ekspertams atlikti mokėjimai, sudarantys 
111 304 eurus, taip pat yra netvarkingi. 

14 Bendra 2019 m. EASO netvarkingai išmokėta suma sudarė 13 979 880 eurų (iš 
jų 13 868 576 eurai susiję su 2016–2018 m. netvarkingomis procedūromis). Tai 
sudaro 14,6 % visų EASO 2019 m. atliktų mokėjimų. Šios netvarkingos sumos viršija 
šiam auditui nustatytą reikšmingumo ribą. 

Sąlyginė nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo 
ir tvarkingumo 

15 Mūsų nuomone, išskyrus pagrindo pareikšti sąlyginę nuomonę dėl mokėjimų 
teisėtumo ir tvarkingumo dalyje paaiškintus klausimus, 2019 m. gruodžio 31 d. 
pasibaigusių metų finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais 
reikšmingais aspektais yra teisėti ir tvarkingi.  

Pagrindas pareikšti nuomones 

16 Auditą atlikome remdamiesi IFAC tarptautiniais audito standartais (TAS) ir 
etikos kodeksais ir INTOSAI tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų 
standartais (TAAIS). Mūsų pagal šiuos standartus nustatytos pareigos plačiau 
apibūdintos mūsų ataskaitos skirsnyje „Auditoriaus atsakomybė“. Pagal 
Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos Buhalterių profesionalų etikos 
kodeksą (IESBA kodeksą) bei mūsų auditui svarbius etinius reikalavimus mes 
esame nepriklausomi ir atlikome kitas savo etines pareigas laikydamiesi šių 
reikalavimų ir IESBA kodekso. Esame įsitikinę, kad savo nuomonei pagrįsti 
surinkome pakankamus ir tinkamus audito įrodymus. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė 

17 Pagal SESV 310–325 straipsnius ir Biuro finansinį reglamentą, Biuro vadovybė 
yra atsakinga už Biuro 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, vykdymą ir palaikymą, siekiant parengti ir pateikti 
finansinės būklės ataskaitas, kuriose nėra reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų 
atsiradusių iškraipymų. Biuro vadovybė taip pat privalo užtikrinti, kad finansinės 
būklės ataskaitose atspindima veikla, finansinės operacijos ir informacija atitiktų 
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oficialius tas ataskaitas reglamentuojančius reikalavimus. Galutinė atsakomybė už 
finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą tenka Biuro 
vadovybei. 

18 Rengiant finansines ataskaitas, Biuro vadovybė yra atsakinga už Biuro 
gebėjimo toliau užtikrinti veiklos tęstinumą vertinimą. Jei taikytina, ji privalo 
atskleisti bet kokius dalykus, turinčius įtakos Biuro 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. 

19 Už valdymą atsakingi asmenys vykdo Biuro finansinės atskaitomybės proceso 
priežiūrą. 

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir 
atspindimų operacijų auditą 

20 Mūsų tikslai yra gauti pakankamą patikinimą dėl to, ar Biuro finansinėse 
ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o jose atspindimos operacijos yra teisėtos 
ir tvarkingos, ir, remiantis mūsų auditu, pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
arba kitoms atitinkamoms biudžeto įvykdymą tvirtinančioms institucijoms 
patikinimo pareiškimus dėl Biuro finansinių ataskaitų patikimumo bei jose 
atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. Pakankamas patikinimas užtikrina 
aukštą patikinimo lygį, tačiau jis nėra garantija, kad audito metu bus visuomet 
nustatyti reikšmingi iškraipymai ar neatitikties atvejai. Tokius atvejus gali nulemti 
sukčiavimas ar klaidos ir jie laikomi reikšmingais, jei, imant atskirai ar subendrinus, 
galima pagrįstai tikėtis, jog jie darys įtaką naudotojų ekonominiams sprendimams, 
priimtiems remiantis šiomis finansinėmis ataskaitomis. 

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

22 Išlaidų srityje mes tikriname mokėjimų operacijas, kai išlaidos buvo 
padarytos, užregistruotos ir patvirtintos. Šis tikrinimas apima visas mokėjimų 
kategorijas (įskaitant mokėjimus įsigyjant turtą), išskyrus avansus jų išmokėjimo 
momentu. Išankstiniai mokėjimai tikrinami tuo metu, kai lėšų gavėjas pateikia jų 
tinkamo panaudojimo įrodymą ir kai Biuras sutinka su tuo įrodymu ir patvirtina 
išankstinį mokėjimą tais pačiais arba vėlesniais metais. 

23 Pagal TAS ir TAAIS, per visą auditą mes remiamės profesine nuovoka ir 
laikomės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:  
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o nustatome ir vertiname reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių 
finansinių ataskaitų iškraipymų ir reikšmingo operacijų neatitikimo Europos 
Sąjungos teisinio pagrindo reikalavimams riziką, parengiame ir atliekame 
audito procedūras, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į šią riziką, ir gauname savo 
nuomonėms pagrįsti skirtus pakankamus ir tinkamus audito įrodymus. Dėl 
sukčiavimo atsiradusio reikšmingo iškraipymo arba neatitikties neaptikimo 
rizika yra didesnė nei dėl klaidų atsiradusio iškraipymo neaptikimo rizika, 
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; 

o darome išvadą dėl vadovybės apskaitos veiklos tęstinumo principo 
tinkamumo ir, remiantis gautais audito įrodymais, nustatome, ar egzistuoja 
reikšmingas su įvykiais arba sąlygomis susijęs netikrumas, dėl kurio gali kilti 
didelių abejonių dėl Biuro gebėjimo toliau užtikrinti veiklos tęstinumą. Jei mes 
darome išvadą, kad reikšmingas netikrumas egzistuoja, mes privalome 
atkreipti dėmesį savo auditoriaus ataskaitoje į susijusią atskleidžiamą 
informaciją finansinėse ataskaitose arba, jei tokia atskleidžiama informacija 
yra netinkama, pakeisti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito 
įrodymais, gautais iki mūsų auditoriaus ataskaitos pateikimo dienos. Tačiau 
dėl būsimų įvykių arba sąlygų subjektas gali daugiau neužtikrinti veiklos 
tęstinumo; 

o įvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant 
atskleidžiamą informaciją, ir tai, ar finansinėse ataskaitose operacijos ir įvykiai 
pateikti teisingai; 

o gauname pakankamų ir tinkamų audito įrodymų, susijusių su finansine 
informacija apie Biurą, kad galėtume pateikti nuomonę dėl finansinių 
ataskaitų ir jose atspindimų operacijų. Esame atsakingi už vadovavimą 
auditui, jo priežiūrą ir vykdymą. Mes ir toliau esame vieninteliai atsakingi už 
savo audito nuomonę; 

o prireikus išnagrinėjome nepriklausomo išorės auditoriaus audito darbą, 
susijusį su Biuro finansinėmis ataskaitomis, kaip nustatyta ES finansinio 
reglamento 70 straipsnio 6 dalyje. 

Mes vadovybei pranešame, be kita ko, apie planuojamą audito apimtį ir tvarkaraštį 
bei reikšmingus audito metu nustatytus faktus, taip pat apie bet kokius 
reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos mes nustatome savo audito metu. 
Iš tų dalykų, kurie buvo pranešti Biurui, mes nustatome tuos dalykus, kurie buvo 
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svarbiausi einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditui ir kurie todėl yra 
pagrindiniai audito dalykai. Mes apibūdiname šiuos dalykus mūsų auditoriaus 
ataskaitoje, nebent remiantis teisės aktu ar reglamentu tokio dalyko neleidžiama 
viešai atskleisti arba kai mes ypač retomis aplinkybėmis nustatome, kad dalykas 
neturėtų būti pateiktas mūsų ataskaitose, kadangi pagrįstai galima tikėtis, jog 
neigiamos tokio veiksmo pasekmės nusvers tokio pateikimo viešojo intereso 
naudą. 

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

24 Veiksmų atsižvelgiant į Audito Rūmų ankstesnių metų pastabas apžvalga pateikta 
priede. 

Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Alex Brenninkmeijer, 
Liuksemburge 2020 m. rugsėjo 22 d. 

 Audito Rūmų vardu 

  
 Pirmininkas 
 Klaus-Heiner Lehne 
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Priedas. Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastabos 
Atsižvelgiant į Audito Rūmų pastabas 

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

2013 ir 2014 Daug mokėjimų buvo atlikta pasibaigus Finansiniame reglamente 
nustatytiems terminams. Užbaigtas 

2017 Nepaisant pakartotinių bandymų, EASO nepavyko įdarbinti pakankamai 
darbuotojų.  Vykdomas5 

2017 EASO turėjo darbuotojų išlaikymo problemų. Užbaigtas 

2017 Nebuvo vidaus audito pajėgumų. Vykdomas 

2017 

EASO neturi vidaus teisės tarnybos ir sistemingo savo teisinių 
dokumentų vidaus peržiūros proceso. Jis rangovams paveda didžiąją 
dalį savo teisinio darbo ir šiuo klausimu nėra priėmęs aiškių vidaus 
sprendimų ar gairių. 

Užbaigtas 

                                                      
5 Pasiekti 2017 ir 2018 m. etatų plano tikslai. 2019 m. tikslai tebevykdomi. 
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Metai Audito Rūmų pastabos 
Atsižvelgiant į Audito Rūmų pastabas 

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

2017 Sutarčių stebėjimas jų atitikties nacionalinėms taisyklėms dėl laikinųjų 
darbuotojų atžvilgiu buvo prastas.  

Audito Rūmai atsižvelgia į tai, kad šiuo metu 
nagrinėjama ESTT byla, kurioje svarstomi 
klausimai, susiję su 2008 m. lapkričio 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/104/EB dėl laikinųjų darbuotojų darbo 
ES agentūrose. Kadangi ESTT atsakymai gali 
daryti poveikį Audito Rūmų pozicijai, 
susijusiai su laikinųjų darbuotojų darbu 
EASO, Audito Rūmai susilaiko nuo su šiuo 
klausimu susijusių ankstesnių metų pastabų 
tolesnio vertinimo tol, kol ESTT nebus 
priėmęs sprendimo šioje byloje. 

2017 Nustatyta rimtų darbo laiko apskaitos žiniaraščių tikrinimo trūkumų ir 
pažeidimų. 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. 

Vykdomas 
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Metai Audito Rūmų pastabos 
Atsižvelgiant į Audito Rūmų pastabas 

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

2017 

Buvo reikšmingų trūkumų toliau nurodytose srityse, susijusiose su 
konkursų specifikacijų rengimu; vykdytomis viešųjų pirkimų 
procedūromis; terminų teikti pasiūlymus nustatymu; vertinimo ir 
skyrimo metodais; sutarčių pratęsimais; sutarčių vykdymu ir suteiktų 
paslaugų tikrinimu. 

Užbaigtas 

2017 Buvo reikšmingų trūkumų toliau nurodytose srityse, susijusiose su 
poreikių vertinimu; sutarties rūšies pasirinkimu; sutarčių pakeitimais. Vykdomas 

2018 

Sutartys su IT bendrovėmis buvo suformuluotos taip, kad galėtų reikšti 
laikinųjų darbuotojų paskyrimą („mise à disposition“), o ne aiškiai 
apibrėžtų IT paslaugų ar produktų teikimą. Tai prieštarautų ES tarnybos 
nuostatams ir ES socialinėms bei darbo taisyklėms. EASO turėtų 
užtikrinti, kad sutartys būtų parengtos taip, kad būtų išvengta painiavos 
tarp IT paslaugų pirkimo ir laikinųjų darbuotojų paslaugų naudojimo. 

Vykdomas 

2018 

Vykdant pirkimų procedūrą, pagal kurią sudaromos preliminariosios 
sutartys dėl laikinųjų darbuotojų suteikimo Italijoje, dėl didelių 
techninių specifikacijų ir susijusių derybų klaidų nebuvo laikomasi 
sąžiningos konkurencijos principo. EASO turėtų griežtai taikyti ES 
viešųjų pirkimų taisykles. 

Užbaigtas 
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Metai Audito Rūmų pastabos 
Atsižvelgiant į Audito Rūmų pastabas 

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

2018 

EASO valdymo veiksmų plane buvo numatytas EASO vidaus kontrolės 
standartų įgyvendinimo vertinimas. Vertinime atkreiptas dėmesys į 
reikšmingus su dauguma vidaus kontrolės standartų ir vertinimo 
kriterijų susijusius trūkumus ir neefektyvumą. 

Vykdomas 

2018 EASO turėtų nustatyti veiksmingas ex post kontrolės priemones. Vykdomas 

2018 

EASO netaikė sistemingos teisinių dokumentų vidaus peržiūros 
procedūros, ir mes pastebėjome kelis viešųjų pirkimų procedūrų 
teisinių aspektų neatitikimus. EASO turėtų įsteigti vidaus teisės tarnybą 
ir veiksmingą teisinių procedūrų ir dokumentų valdymo sistemą. 

Užbaigtas 

2018 EASO turėtų nustatyti veiksmingą jautrių pareigybių politiką. Užbaigtas 

2018 EASO turėtų nustatyti veiksmingą nuomojamų patalpų ir susijusių 
paslaugų valdymo politiką. Vykdomas 
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Metai Audito Rūmų pastabos 
Atsižvelgiant į Audito Rūmų pastabas 

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

2018 

Riboti pradiniai metiniai biudžetai ir bet kokių nenumatytiems atvejams 
skirtų lėšų, skirtų padengti nenumatytų skubių veiklos poreikių 
finansavimą, stygius EASO biudžete lėmė netikrumą dėl biudžeto ir 
trukdė vykdyti ekstremaliųjų situacijų planavimą. EASO ir toliau turėtų 
pranešinėti apie tokius biudžeto apribojimus konsultuodamasis su 
Komisija ir biudžeto valdymo institucijomis. 

N. d. 



 

 

Biuro atsakymas 
11. EASO iš tiesų jau pripažino, kad pritaria Audito Rūmų išvadai, susijusiai su 2018 m. 
Audito Rūmai jau informuoti, kad, 2019 m. birželio mėn. paskyrus naują Agentūros 
vykdomąją direktorę ir 2019 m. spalio mėn. paskelbus Audito Rūmų ataskaitą, EASO 
nedelsdamas pradėjo įgyvendinti taisomuosius veiksmus: 

• nutraukdamas preliminariąją sutartį; 

• pradėdamas naują laikinųjų darbuotojų paslaugų viešųjų pirkimų procedūrą Italijoje; 

• gerokai sumažindamas Italijoje dislokuotų EASO laikinųjų darbuotojų skaičių, kartu 
užtikrinant operacijų vietoje veiklos tęstinumą drauge su Italijos vyriausybe; 

• paskelbdamas papildomą kvietimą valstybių narių ekspertams ir, kai įmanoma, 
taikydamas alternatyvias ekspertų dislokavimo sąlygas laikotarpiui iki naujos 
preliminariosios sutarties sudarymo 2019 m. gruodžio mėn. 

EASO turėjo pagrįstai užtikrinti bent kai kurių svarbiausių paramos priemonių Italijoje 
veiklos tęstinumą. Todėl Agentūra negalėjo nedelsdama nutraukti esamos 
preliminariosios sutarties (ir specialiųjų sutarčių) įgyvendinimo iki tol, kol nebuvo 
įgyvendintos taisomosios priemonės. 

 

12. EASO iš tiesų jau pripažino, kad pritaria šiai Audito Rūmų išvadai dėl minėtų metų 
iki 2019 m. Agentūra norėtų pabrėžti, kad preliminarioji sutartis dėl laikinųjų paslaugų 
teikimo Graikijoje, sudaryta taikant išimtinę procedūrą, buvo nutraukta 2018 m. Pagal 
šią preliminariąją sutartį 2019 m. sumokėta suma yra susijusi su kompensacijomis, 
kurias EASO turėjo sumokėti nutraukus minėtą sutartį. Šie mokėjimai buvo labiau susiję 
su taisomosiomis priemonėmis, kurias Agentūra įgyvendino siekdama užtikrinti 
operacijų tvarkingumą. 

Nuo 2018 m. kovo mėn. EASO įgyvendina naują preliminariąją sutartį dėl analogiškų 
paslaugų. 

 

 

 

13. EASO atsižvelgia į šią Audito Rūmų išvadą. 



 

 

EASO ekspertus samdo vadovaudamasis Europos Komisijos aiškinamuoju raštu dėl 
išorės ekspertų naudojimui ir atrankai taikomos procedūros (paskelbtas „Budgweb“ 
svetainėje). 

Remiantis taikoma teisine sistema, kvietimo pareikšti susidomėjimą tekstas (vidaus 
tikslais) išsamiau aprašytas administraciniame aplinkraštyje dėl išorės ekspertų 
kvietimo pareikšti susidomėjimą valdymo (nuoroda: EASO/DOA/2018/441). 

Šiomis aplinkybėmis bylos pastaba (angl. Note for the File, NFF) dėl konkretaus (-čių) 
eksperto (-ų) užduočiai atlikti atrankos atlieka dvejopą paskirtį: ja pagrindžiamas 
sprendimas atrinkti ekspertą iš nustatyto sąrašo, nurodant priežastį (-is), kodėl 
konkretus ekspertas buvo laikomas (tinkamiausiu), ir užtikrinama audito seka. 

Galiausiai 2020 m. EASO paskelbė naują kvietimą pareikšti susidomėjimą. Šiuo atveju 
bus nustatyta nauja procedūra siekiant atsižvelgti į nustatytus faktus ir geriau pagrįsti 
konkretaus eksperto atranką, palyginti su kitais į sąrašą įtrauktais ekspertais. 

 

14. EASO atsižvelgia į šią Audito Rūmų išvadą. EASO taip pat norėtų pakartoti, kad 
mokėjimai, susiję su preliminariąja sutartimi dėl laikinųjų agentūros darbuotojų 
Italijoje, buvo būtini atsižvelgiant į veiklos poreikius, susijusius su ES įsipareigojimu 
suteikti skubią paramą Italijai. 

EASO supranta sąlyginės nuomonės priežastis ir mano, kad Audito Rūmų vertinimas 
galėjo būti sušvelnintas atsižvelgiant į veiklos aplinkybes. Tačiau kartu EASO dar kartą 
patvirtina savo įsipareigojimą siekti nuolatinės pažangos. 
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Programinei įrangai ar dokumentams, kuriems taikomos pramoninės nuosavybės teisės, pavyzdžiui, 
patentams, prekių ženklams, registruotiems dizainams, logotipams ir pavadinimams, Audito Rūmų 
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autorių teisių politikas. 

Europos Audito Rūmų logotipo naudojimas  

Europos Audito Rūmų logotipas negali būti naudojamas be išankstinio Europos Audito Rūmų sutikimo. 
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