
ATASKAITA

dėl Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros 
atsakymu

(2017/C 417/16)

ĮVADAS

1. Europos aplinkos agentūra (toliau – Agentūra, taip pat vadinama EAA), įsikūrusi Kopenhagoje, įsteigta Tarybos 
reglamentu (EEB) Nr. 1210/90 (1). Agentūros užduotis – sukurti stebėjimo tinklą, per kurį Komisijai, Parlamentui, 
valstybėms narėms ir apskritai visai visuomenei būtų teikiama patikima informacija apie aplinkos būklę. Ši informacija 
pirmiausiai turi sudaryti galimybę Europos Sąjungai ir valstybėms narėms imtis aplinkos apsaugos veiksmų ir įvertinti jų 
veiksmingumą.

2. Lentelėje pateikti pagrindiniai duomenys apie Agentūrą (2).

Lentelė

Pagrindiniai duomenys apie Agentūrą

2015 2016

Biudžetas (milijonais eurų) 49,2 50,5

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d. (1) 219 208

(1) Darbuotojai – pareigūnai, laikinieji darbuotojai, sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai ekspertai.

Šaltinis: Agentūros pateikti duomenys; apima pagrindinės veiklos ir nepagrindinės veiklos biudžetą.

PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA

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

NUOMONĖ

4. Mes auditavome:

a) Agentūros metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
finansinės būklės (3) ir biudžeto vykdymo (4) ataskaitos, ir

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą;

kaip to reikalauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnis.
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(1) OL L 120, 1990 5 11, p. 1.
(2) Daugiau informacijos apie Agentūros kompetenciją ir veiklą pateikta jos interneto svetainėje: www.eea.europa.eu.
(3) Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų lentelė, 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.

https://www.eea.europa.eu/lt


Finansinių ataskaitų patikimumas

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo

5. Mūsų nuomone, 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Agentūros finansinėse ataskaitose 
Agentūros finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d. bei tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų ir pinigų srautų 
rezultatai bei grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos finansinis 
reglamentas ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės. 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

6. Mūsų nuomone, 2016 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

7. Mūsų nuomone, 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimi 
mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir tvarkingi.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė

8. Pagal SESV 310–325 straipsnius ir Agentūros finansinį reglamentą vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų 
parengimą ir pateikimą, laikantis tarptautiniu mastu pripažintų viešojo sektoriaus apskaitos standartų, bei už jose 
atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Ši atsakomybė apima vidaus kontrolės nustatymą, vykdymą 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 jas reglamentuojančius teisės aktus. Galutinė atsakomybė už finansinėse ataskaitose 
atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą tenka Agentūros vadovybei.

9. Rengiant finansines ataskaitas, vadovybė yra atsakinga už Agentūros gebėjimo toliau užtikrinti veiklos tęstinumą 
vertinimą, už deramą su tęstinumu susijusių dalykų atskleidimą ir už veiklos tęstinumo prielaidos taikymą apskaitai.

10. Už valdymą atsakingi asmenys vykdo Agentūros finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir atspindimų operacijų auditą

11. Mūsų tikslai yra gauti pakankamą patikinimą dėl to, ar Agentūros finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų 
iškraipymų, o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos, bei, remiantis mūsų auditu, pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai arba kitoms atitinkamoms biudžeto įvykdymą tvirtinančioms institucijoms patikinimo pareiškimą 
dėl finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. Pakankamas patikinimas 
užtikrina aukštą patikinimo lygį, tačiau jis nėra garantija, kad auditas visuomet nustatys esamus reikšmingus iškraipymų 
ar neatitikties atvejus. 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.
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12. Atliekant auditą, taikomos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus apie sumas ir kitą informaciją finansinėse 
ataskaitose bei apie jose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Procedūros pasirenkamos auditoriaus nuožiūra, 
taip pat remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių finansinių ataskaitų reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų 
reikšmingos neatitikties Europos Sąjungos teisiniam pagrindui rizikos vertinimu. Atliekant šiuos rizikos vertinimus, 
nagrinėjama ataskaitų rengimui ir jų teisingam pateikimui bei atspindimų operacijų teisėtumui ir tvarkingumui svarbios 
vidaus kontrolės priemonės, siekiant pagal esamas aplinkybes nustatyti tinkamas audito procedūras, bet ne siekiant 
pareikšti nuomonę dėl vidaus kontrolės veiksmingumo. Audito metu taip pat įvertinamas taikomų apskaitos metodų 
tinkamumas ir vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas; taip pat įvertinamas bendras finansinės būklės 
ataskaitų pateikimas.

13. Kalbant apie pajamas, mes tikriname iš Komisijos gautą subsidiją ir vertiname Agentūros mokesčių ir kitų pajamų 
(jei tokių yra) surinkimo procedūras.

14. Išlaidų srityje mes nagrinėjame mokėjimų operacijas, kai išlaidos buvo padarytos, užregistruotos ir patvirtintos. 
Išankstiniai mokėjimai nagrinėjami tuo metu, kai lėšų gavėjas pateikia jų tinkamo panaudojimo įrodymą ir kai Agentūra 
sutinka su tuo įrodymu ir patvirtina išankstinį mokėjimą tais pačiais arba vėlesniais metais.

15. Rengdami šią ataskaitą ir patikinimo pareiškimą, mes atsižvelgėme į su Agentūros metinėmis finansinėmis 
ataskaitomis susijusį nepriklausomo išorės auditoriaus darbą, kaip nustatyta ES Finansinio reglamento 208 straipsnio 
4 dalyje (5).

16. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia.

PASTABOS DĖL VIDAUS KONTROLĖS PRIEMONIŲ

17. 2016 m. Agentūra atnaujino savo saugumo politiką, bet daugelis kitų vidaus procedūrų yra pasenusios. Vyresnioji 
vadovybė patvirtino veiksmų planą, kuris apima veiklos tęstinumo plano apžvalgą ir atnaujinimą. Agentūra taip pat ketina 
peržiūrėti savo dokumentų valdymo politiką, kurią jį priėmė 2009 m., vadovaudamasi nauja saugumo politika. Agentūra 
taip pat numato peržiūrėti ir, jei būtina, atnaujinti savo vidaus kontrolės standartus.

18. Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko veiklos auditą dėl 2015 m. aplinkos būklės ataskaitos (SOER) rengimo 
proceso. Savo 2016 m. liepos mėn. audito ataskaitoje VAT padarė išvadą, kad SOER procesai paprastai buvo pritaikyti pagal 
poreikius. Vis dėlto Agentūra ir VAT susitarė dėl plano, kaip juos toliau pagerinti.

PASTABOS DĖL PATIKIMO FINANSŲ VALDYMO IR VEIKSMINGUMO

19. 2014 m. Komisija daugiau kaip 50 ES institucijų ir įstaigų (įskaitant Agentūrą) vardu pasirašė bendrąją sutartį su 
vienu rangovu dėl programinės įrangos, licencijų įsigijimo ir susijusio IT techninio aptarnavimo ir konsultavimo teikimo. 
Bendrosios sutarties rangovas atlieka tarpininko vaidmenį tarp Agentūros ir tiekėjų, kurie gali patenkinti Agentūros 
poreikius. Už šias tarpines paslaugas bendrosios sutarties rangovas turi teisę į tiekėjo kainoms taikomą nuo dviejų iki 
devynių procentų antkainį. Bendrojoje sutartyje aiškiai nustatyta, kad pagal ją rangovui nesuteikiama jokių išimtinių teisių. 
2016 m. Agentūra pagal šią bendrąją sutartį nusipirko programinės įrangos licencijų už 442 754 eurus. Dauguma šių 
pirkimų buvo susiję su produktais, kurie priklausė specialiai kategorijai, kuri turėtų būti naudojama tik išimtiniu atveju, ir 
kurių kaina nebuvo nustatyta nei konkurso procedūros metu, nei bendrojoje sutartyje. Ši procedūra neužtikrina 
pakankamos konkurencijos ir ekonomiškiausio sprendimo taikymo. Be to, bendrosios sutarties rangovo nustatyti antkainiai 
nebuvo tinkamai tikrinami. Didžiausias užsakymas buvo susijęs su išskirtinio Skandinavijos perpardavėjo programinės 
įrangos licencijų atnaujinimu (112 248 eurai). Šiuo atveju bendrosios sutarties taikymas nebuvo pagrįstas ir dėl jo susidarė 
bereikalingas išlaidų padidėjimas.
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(5) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).



ATSIŽVELGIMAS Į ANKSTESNIŲ METŲ PASTABAS

20. Taisomųjų veiksmų atsižvelgiant į Audito Rūmų praėjusių metų pastabas apžvalga pateikta Priede.

Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
2017 m. rugsėjo 19 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Klaus-Heiner LEHNE

Pirmininkas 
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PRIEDAS

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas

Metai Audito Rūmų pastabos
Taisomojo veiksmo būklė

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

2012 ir 2013

Pagal dotacijų programas deklaruojamų išlaidų (ex ante) patikros 
vietoje naudos gavėjų lygmeniu atliekamos retai (1).

Taigi esamos kontrolės priemonės suteikia tik ribotą patikinimą dėl 
naudos gavėjų deklaruotų išlaidų tinkamumo ir tikslumo.

Užbaigta (2)

2014

Be to, vidaus auditorius dalyvavo atliekant ir ex ante, ir ex post 
patikrinimus, o tai yra nesuderinamos užduotys. Pažymėtina, kad ex 
ante kontrolės sistema buvo Audito Rūmų ir Agentūros diskusijų 
objektas nuo 2012 m.

Užbaigta

2014

Agentūra, pasitelkusi DIGIT sudarytą tarpinstitucinę sutartį su 
debesijos kompiuterijos paslaugų teikėju sudarė sutartis dėl 
atsarginių kopijų paslaugų, įskaitant elektroninio pašto paslaugas. 
Sutarties sąlygose netinkamai nustatyta Agentūros duomenų vieta. 
Rangovas pasiliko teisę neperspėjus perkelti Agentūros duomenis už 
Europos Sąjungos geografinės teritorijos ribų, pavyzdžiui, siekiant 
išspręsti delsos problemas, srautų nukreipimo duomenis gali 
prireikti nukopijuoti į skirtingus duomenų centrus skirtinguose 
regionuose. Todėl Agentūra neužtikrino, kad būtų garantuotos 
Europos Bendrijų privilegijos ir imunitetai, kurie jai yra taikomi, ir 
kad paslaugų teikėjas visapusiškai laikytųsi pagal ES Pagrindinių 
teisių chartijos 7 straipsnį suteiktų privatumo garantijų.

Užbaigta (3)

2015

Atlikus viešųjų pirkimų procedūrų auditą paaiškėjo, kad Agentūra su 
vieninteliu rangovu buvo pasirašiusi bendrąsias sutartis, naudojamas 
įvairioms paslaugoms, teikiamoms pagal fiksuotos kainos specialią-
sias sutartis. Dėl to, kad pagal šias sutartis vienintelio rangovo 
prašoma pateikti fiksuotos kainos pasiūlymą, neutralizuojama kainų 
konkurencija ir padidėja priklausomybė nuo rangovo. Agentūra 
turėtų sudaryti susitarimus su daugeliu tiekėjų atveriant konkuren-
ciją arba sudaryti tiesioginių paslaugų sutartis, kai tik tai yra 
įmanoma.

Užbaigta

(1) 2012 ir 2011 m. buvo atlikta viena ex ante patikra siekiant patikrinti vieno naudos gavėjo kontrolės sistemas. 2010 m. buvo atlikta 
viena ex ante patikra siekiant patikrinti vieno naudos gavėjo deklaruotų išlaidų tinkamumą.

(2) 2016 m. Agentūra atliko dvi Europos teritorinio bendradarbiavimo dotacijų naudos gavėjų ex post patikras vietoje.
(3) Agentūra nuolatos stebi naujausius pokyčius.
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AGENTŪROS ATSAKYMAS

PASTABOS DĖL VIDAUS KONTROLĖS PRIEMONIŲ

18. Agentūroje taikoma daug nuolat atnaujinamų procedūrų. Jos nurodytos intranete ir prieinamos visiems 
darbuotojams. 2016 m. antrosios pusės pabaigoje peržiūrėta Kokybės valdymo skiltis ir procedūrų registras. 2017 m. visos 
registro procedūros bus peržiūrėtos ir atnaujintos, jei būtina.

19. Agentūra atsižvelgia į Audito Rūmų pastabą.

PASTABOS DĖL PATIKIMO FINANSŲ VALDYMO IR VEIKLOS

20. Minima bendroji paslaugų sutartis iš tiesų buvo sudaryta Europos Komisijai surengus tarpinstitucinę viešųjų pirkimų 
procedūrą siekiant didesnio veiksmingumo, kaip nurodyta Finansinio reglamento 104a straipsnio 1 dalyje ir tai pirmiausia 
tiesiogiai susiję su patikimu finansų valdymu. Remiantis organizacijai ir tarptinstitucinei viešųjų pirkimų procedūrai 
taikomomis taisyklėmis, Agentūra, dalyvaudama tarptinstituciniame kvietime teikti paraiškas, įsipareigoja nepirkti tų pačių 
paslaugų naudodamasi kita sutartimi. Šiuo įsipareigojimu ne tik užtikrinamas skaidrumas konkurso dalyvių atžvilgiu, bet ir, 
svarbiausia, patikimo finansų valdymo principo laikymasis, ypač atsižvelgiant į išteklių taupymo ir veiksmingo 
panaudojimo principus. Toks įsipareigojimas tinkamai pagrindžia bendrosios paslaugų sutarties naudojimą. Be to, būtina 
pažymėti, kad grandinės produktų tobulinimas yra numatytas sutartyje tarp šalių, o rangovas yra pagal sutartį atsakingas 
teikti produktus ir paslaugas tokia kaina, kurios santykis su rinkos kaina už tuos pačius produktus ir paslaugas išlieka 
stabilus. Agentūra paklaus Komisijos, ar dėl susidariusio nupirktų licencijų kiekio, jie gali būti priskirti vietinio ar 
korporacinio lygmens bendrosios paslaugų sutarties kategorijai. 
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