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„ES agentūros: finansinės ataskaitos tvarkingos, o operacijos 
didžia dalimi atitinka taisykles“ – teigia auditoriai 

Europos Audito Rūmai pateikė besąlygines (palankias) audito nuomones dėl Europos Sąjungos 
41 agentūros metinių finansinių ataskaitų ir jas pasirašė, pripažindami, kad jos yra patikimos. 
Auditoriai taip pat pateikė palankias audito nuomones dėl 40 agentūrų finansinių operacijų ir 
vienu atveju – sąlyginę nuomonę. 

ES agentūros yra atskiri juridiniai subjektai, antriniais teisės aktais įsteigiami tam, kad vykdytų 
konkrečias technines, mokslines ar valdymo užduotis, padedančias ES institucijoms formuoti ir 
įgyvendinti politiką.  

„ES agentūros svariai prisideda prie politikos ir programų įgyvendinimo Europos piliečių 
kasdieniam gyvenimui gyvybiškai svarbiose srityse, tokiose kaip sveikata, sauga, saugumas, laisvė 
ir teisingumas“, – pareiškė už agentūrų metinius auditus atsakingas Europos Audito Rūmų narys 
Rimantas Šadžius. – Todėl mes kaip auditoriai džiaugiamės, galėdami pranešti, kad finansinėse 
ataskaitose jų finansai yra atspindimi teisingai, o jų pajamų ir mokėjimų operacijos daugeliu 
atvejų atitiko taisykles. Tačiau mes pateikėme nemažai rekomendacijų, visų pirma susijusių su 
tolesniais jų veiklos efektyvumo tobulinimais“. 

Auditoriai padarė išvadą, kad visų 41 agentūros finansinės ataskaitos buvo patikimos, t. y., kad 
2016 m. jų finansinė būklė, operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra 
pateikti teisingai. Be to, auditoriai padarė išvadą, kad 40 agentūrų atveju jų finansinėse 
ataskaitose atspindimos finansinės operacijos buvo teisėtos ir tvarkingos, t. y. atitiko taikomas 
taisykles. Europos prieglobsčio paramos biuro atveju auditoriai pateikė sąlyginę nuomonę dėl to, 
kad nebuvo laikomasi viešųjų pirkimų principų. 

Kai kurių agentūrų atžvilgiu auditoriai nurodė tobulintinas sritis, nors tai neturi įtakos audito 
nuomonėms. Viešieji pirkimai iš esmės ir toliau išlieka klaidų veikiama sritimi, todėl kyla rizika 
racionaliam lėšų panaudojimui, o kelias agentūras paveikė su žmogiškųjų išteklių valdymu 
susijusios problemos. Auditoriai rekomenduoja agentūroms apsvarstyti galimybę suderinti savo 
su sutarčių ir žmogiškųjų išteklių valdymu susijusias informacines sistemas siekiant padidinti jų 
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ekonominį efektyvumą ir sumažinti kontrolės riziką. 

Atliekant šiuos auditus nebuvo orientuojamasi į veiksmingumą, tačiau auditoriai atsižvelgė į bet 
kokias su prastu veiksmingumu arba finansų valdymu susijusias rizikas. Jie pažymėjo, kad 
agentūrų biudžeto valdymas apskritai gerėja, tačiau įspėjo dėl nuolat į kitus metus perkeliamų 
didelių lėšų kiekių ir kai kurių agentūrų pervertintų biudžeto poreikių. Jie taip pat pranešė apie 
galimą Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES poveikį kai kurių agentūrų pajamoms ir veiklai ir 
konkrečiai pažymėjo, kad dvi Londone įsisteigusios agentūros dar negalėjo pateikti patikimo savo 
būsimų susijusių sąnaudų įverčio.  

Auditoriai teigė, kad agentūrų išorės vertinimai buvo iš esmės teigiami ir kad jos į juos atsižvelgė 
įgyvendindamos veiksmų planus. Tačiau kai kuriose agentūrose reglamentavimo reikalavimo 
atlikti išorės vertinimą nėra arba laikotarpis yra pernelyg ilgas. 

Pastabos leidėjams 

Europos Audito Rūmai atliko 32 decentralizuotų agentūrų, šešių vykdomųjų įstaigų ir trijų kitų 
įstaigų 2016 finansinių metų auditą. Auditoriai atliko analizę, testavo atskiras pajamų ir mokėjimų 
operacijas, vertino agentūrų priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindines kontrolės priemones ir, 
prireikus, pasinaudojo kitų auditorių darbo rezultatais. Šiandien jie paskelbė nustatytų faktų, 
kuriuos naudoja Europos Parlamentas ir Taryba ar kitos biudžeto įvykdymą tvirtinančios 
institucijos, santrauką. 

Bendras 2016 m. visų agentūrų biudžetas (neįtraukiant Bendros pertvarkymo valdybos, kuri iš 
kredito įstaigų į biudžetą surinko beveik 12 milijardų eurų sumą) siekė apie 3,4 milijardo eurų. 
Apie 2,4 milijardo eurų suma buvo finansuota iš ES biudžeto, o maždaug 1 milijardas eurų buvo 
finansuotas iš ekonominės veiklos vykdytojų, ES valstybių narių ir kitų šalių mokesčių ir tiesioginių 
įnašų. 2016 m. pabaigoje agentūrose dirbo 10 364 darbuotojai, t. y. jų skaičius, palyginti su 
2015 m., padidėjo apie 500, daugiausia dėl to, kad buvo priskirtos naujos užduotys. 

ES agentūrų metinės ataskaitos su agentūrų atsakymais ir suvestinis dokumentas „2016 m. ES 
agentūrų auditas trumpai“ paskelbti Audito Rūmų svetainėje 23 ES kalbomis. 

 


