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Santrauka 
I Europos Audito Rūmai (EAR) yra ES finansų išorės auditorius. Vykdydami šiuos 
įgaliojimus mes atliekame nepriklausomo Sąjungos piliečių finansinių interesų 
sergėtojo vaidmenį, padėdami gerinti ES finansų valdymą1. 

II Šiame dokumente apibendrinti 2019 finansinių metų 41 ES agentūros ir kitų ES 
įstaigų pagal mūsų įgaliojimus atlikto audito rezultatai. Pabaigoje pateikta nuoroda į 
patikinimo pareiškimus (audito nuomones) dėl agentūrų finansinių ataskaitų 
patikimumo ir šiose ataskaitose atspindimų pajamų ir mokėjimų teisėtumo ir 
tvarkingumo, taip pat visi klausimai ir pastabos, nekeičiantys šių nuomonių. Visi šie 
patikinimo pareiškimai taip pat skelbiami Oficialiojo leidinio (OL) pranešimo 
santraukoje, kurioje pateikiama nuoroda į atitinkamus dokumentus Audito Rūmų 
interneto svetainėje. 

III Apskritai, mūsų atliktas 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų agentūrų 
auditas patvirtino teigiamus rezultatus, kurie buvo skelbti ankstesniais metais. 
Kiekvienai agentūrai parengtuose patikinimo pareiškimuose pateikėme:  

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

o besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl visų agentūrų finansinėse ataskaitose 
atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo;  

o besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl visų agentūrų, išskyrus ACER ir EASO, 
kurioms pateikėme sąlygines nuomones, finansinėse ataskaitose atspindimų 
mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo.  

IV Tačiau daugumai agentūrų nurodėme tobulintinas sritis pateikdami dalyko 
pabrėžimo ir kitų dalykų pastraipas bei audito nuomonės nekeičiančias pastabas.  

  

                                                      
1 Daugiau informacijos apie mūsų darbą galima rasti mūsų veiklos ataskaitose, metinėse ES 

biudžeto vykdymo ataskaitose, mūsų specialiosiose ataskaitose, apžvalgose bei nuomonėse 
apie naujus ar atnaujintus ES teisės aktus arba kitus sprendimus, turinčius poveikį finansų 
valdymui (www.eca.europa.eu). 
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Ką auditavome 
01 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 politikas. Jos yra labai gerai matomos valstybėse 
narėse ir turi didelę įtaką politikos formavimui ir sprendimų priėmimui bei programų 
įgyvendinimui Europos piliečių kasdieniam gyvenimui labai svarbiose srityse, tokiose 
kaip sveikata, sauga, saugumas, laisvė ir teisingumas. Šioje santraukoje darome 
nuorodas į agentūras, vartodami jų visų pavadinimų santrumpas. Jų sąrašas 
pateikiamas akronimų sąraše dokumento pabaigoje. 

02 ES agentūros būna trijų rūšių: decentralizuotos agentūros, Komisijos vykdomosios 
įstaigos ir kitos įstaigos. Jų skirtumai aprašyti toliau. 

03 Laikui bėgant agentūrų skaičius didėjo. 2019 m. pabaigoje jų skaičius pasiekė 43, 
kaip parodyta 1 diagramoje. Į šį skaičių įtrauktos dvi naujausios agentūros – Europos 
prokuratūra ir EDI, nors 2019 m. jos dar nebuvo finansiškai savarankiškos. 
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1 diagrama. Agentūrų skaičiaus didėjimas 

 

Pastaba: Diagramoje nurodyti metai yra agentūrų steigimo aktų įsigaliojimo metai.  

* Kai kurios agentūros anksčiau savo veiklą vykdė kaip tarpvyriausybinės organizacijos, turinčios įvairų 
statusą. 

Šaltinis: 2018 finansinių metų Audito Rūmų metinė ataskaita dėl ES agentūrų. 

04 Visos Komisijos vykdomosios įstaigos įsikūrusios Briuselyje ir Liuksemburge. 
Decentralizuotos agentūros ir kitos įstaigos įsikūrusios visoje ES, kaip parodyta 
13 diagramoje. Dėl jų įsikūrimo vietos sprendžia Taryba arba kartu Taryba ir Europos 
Parlamentas. Jungtinei Karalystei priėmus sprendimą pasitraukti iš ES, 2019 m. pirmoje 
pusėje EMA ir EBI buvo atitinkamai perkeltos į Amsterdamą ir Paryžių. Europos 
prokuratūra įsikūrusi Liuksemburge, o EDI bus įsikūrusi Bratislavoje (Slovakija). 

eu-LISA

EASO, EBI, EIOPA, ESMA

ACER, BEREC biuras, Europolas

EMTTVĮ, REA, EIT

FRA

ECHA, EIGE, EACEA, INEA

CEPOL, EŽKA, Chafea

ECDC, ENISA, ESGA, FRONTEX, GSA

EASME

EASA, EFSA, EMSA, Eurojustas

CdT, BAVT, EUIPO, EU-OSHA

EMA, EMCDDA

EAA, ETF

CEDEFOP, EUROFOUND
*ESA buvo įsteigta 1958 m.EDI

EPPO

BPV

Agentūrų 
skaičius

Decentralizuotos agentūros
Vykdomosios įstaigos
Kitos įstaigos
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Decentralizuotos agentūros patenkina konkrečius politikos 
poreikius 

05 34 decentralizuotos agentūros2 vaidina svarbų 
vaidmenį formuojant ir įgyvendinant ES politikas, ypač 
vykdant techninio, mokslinio, operatyvinio ir (arba) 
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 tam, kad veiklą vykdytų neribotą laiką.  

Šaltinis: EAR. 

Komisijos vykdomosios įstaigos įgyvendina ES programas 

06 Šešios Komisijos vykdomosios įstaigos3 atlieka su ES programomis susijusias 
vykdomąsias ir veiklos užduotis. Jos įsteigiamos tam, kad veiklą vykdytų ribotos 
trukmės laikotarpį. 

Kitoms įstaigoms pavesti konkretūs įgaliojimai 

07 Trys kitos įstaigos yra Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT), Euratomo 
tiekimo agentūra (ESA) ir Bendra pertvarkymo valdyba (BPV). Budapešte įsikūręs EIT 
yra nepriklausoma, decentralizuota ES įstaiga, kurioje sutelkiami moksliniai, verslo ir 
švietimo ištekliai, siekiant išplėsti Sąjungos inovacinius pajėgumus teikiant dotacijų 
finansavimą. Ji buvo įsteigta neribotam laikui. ESA (Liuksemburgas) buvo įsteigta 
neribotam laikotarpiui, siekiant užtikrinti, kad ES naudotojams būtų reguliariai ir 
teisingai tiekiamas branduolinis kuras, kaip numatyta Euratomo sutartyje. Briuselyje 
įsikūrusi BPV yra pagrindinė Bendro pertvarkymo mechanizmo institucija Europos 
bankų sąjungoje. Jos misija – užtikrinti tvarkingą neveikiančių bankų pertvarkymą kuo 
mažiau paveikiant ES valstybių narių ir kitų subjektų realiąją ekonomiką ir viešuosius 
finansus. 

                                                      
2 ACER, BEREC biuras, CEDEFOP, CdT, CEPOL, BAVT, EASA, EASO, EBI, ECDC, ECHA, EAA, EŽKA, 

EFSA, EIGE, EIOPA, EDI, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, Europos prokuratūra, ESGA, ESMA, 
ETF, EUIPO, eu-LISA, EU-OSHA, EUROFOUND, Eurojustas, Europolas, FRA, FRONTEX, GSA. 

3 Chafea, EACEA, EASME, EMTTVĮ, INEA, REA. 
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Agentūros finansuojamos iš įvairių šaltinių ir pagal skirtingas 
DFP išlaidų kategorijas 

08 Bendras 2019 m. visų agentūrų biudžetas (išskyrus BPV) sudarė 3,3 milijardo 
eurų. Tai atitinka 2,2 % 2019 m. ES bendrojo biudžeto (2018 m.: 2,1 %), kaip parodyta 
2 diagramoje. 

09 2019 m. BPV biudžetas sudarė 7,92 milijardo eurų (2018 m.: 6,9 milijardo eurų). 
Tai yra kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių įnašai siekiant įsteigti Bendrą 
pertvarkymo fondą ir finansuoti BPV administracines išlaidas. 

10 Decentralizuotų agentūrų ir kitų įstaigų biudžetai apima personalo, 
administracines ir veiklos išlaidas. Vykdomosios įstaigos įgyvendina iš Komisijos 
biudžeto finansuojamas programas, o jų pačių biudžetai (iš viso apie 267 milijonus eurų 
2019 m.) apima tik jų personalo ir administracines išlaidas. Įsipareigojimų asignavimų, 
kuriuos 2019 m. Komisijos vardu įgyvendino šešios vykdomosios įstaigos, suma sudarė 
apie 13,88 milijardo eurų (2018 m.: 11,3 milijardo eurų). 

2 diagrama. Agentūrų finansavimo šaltiniai 2019 m. 

 
Šaltinis: 2020 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas; 2019 m. Europos Sąjungos 
negalutinės metinės finansinės ataskaitos ir 2019 m. metinės vykdomųjų įstaigų veiklos ataskaitos, 
subendrinta Audito Rūmų. 

0,84 mlrd. eurų
Mokesčiai, rinkliavos ir įnašai 
iš nacionalinių priežiūros 
institucijų

13,88 mlrd. eurų
Vykdomųjų įstaigų veiklos 

biudžetas

7,9 mlrd. eurų
Bendras BPV biudžetas

2,06 mlrd. eurų
ES (Komisijos) 

subsidijos / įnašai

0,03 mlrd. eurų
Asignuotosios pajamos

0,33 mlrd. eurų
Kitos pajamos

148,50 mlrd. eurų
Bendrasis ES biudžetas
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11 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. 3 diagramoje parodytas agentūrų biudžetų pasiskirstymas 
pagal pajamų šaltinius. 

3 diagrama. Agentūrų 2019 m. biudžetai pagal pajamų šaltinius 

 
Pastaba: Kitos įvairios pajamos arba biudžeto rezervai neįtraukiami. 

Šaltinis: 2019 m. negalutinės agentūrų metinės finansinės ataskaitos, subendrinta Audito Rūmų. 

EIT

EMA

FRONTEX
EASA
Eurojustas
eu-LISA
ECHA
EASO
EMSA
EFSA
ECDC
EAA
ESMA
EBI
CdT
Europolas
GSA
ESGA
EIOPA
FRA
EUROFOUND
ETF
CEDEFOP
EŽKA
EMCDDA
ACER
ENISA
EU-OSHA
CEPOL
EIGE
BEREC biuras
ESA

REA
EMTTVĮ
EACEA
EASME
INEA
Chafea

BPV

EUIPO
BAVT

 Komisijos asignuotosios 
pajamos, susijusios su 
deleguotomis 
užduotimis
≈ 25

Tradicinės
(daugiausia 
finansuojamos 
iš subsidijų)

Vykdomosios

Visiškai 
finansuojamos 
savo lėšomis

378,6

346,5

310,3
140,9
138,3
138,1
108,7

96,7
95,5
78,2
57,8
52,1
47,4
44,6
40,8
38,8
36,0
27,7
27,0
22,6
21,3
20,5
18,9
16,7
16,3
16,1
15,9
15,1

9,3
7,9
5,7
0,2

75,8
51,5
51,2
48,6
28,9
11,1

7 885,7

251,6
17,6

 Agentūros, sugrupuotos 
pagal bendrą pajamų dydį
(milijonai eurų)

Įnašai iš ES bendrojo 
biudžeto
≈ 2 064

Mokesčiai, rinkliavos ir 
įnašai iš nacionalinių 
priežiūros institucijų
≈ 838

 Kredito įstaigų įnašai į 
Bendrą pertvarkymo 
fondą ir BPV
≈ 7 886
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12 4 diagramoje pateikiami agentūrų 2019 m. biudžetai, kaip paskelbta ES 
oficialiajame leidinyje. 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. 

4 diagrama. Agentūrų 2019 m. išlaidos, kaip paskelbta ES oficialiajame 
leidinyje 

 
Šaltinis: 2019 m. negalutinės agentūrų metinės finansinės ataskaitos, subendrinta Audito Rūmų. 

BENDRAS 
BIUDŽETAS

(milijonai eurų)
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

I antraštinė dalis  
(personalo 
išlaidos)

II antraštinė dalis 
(administracinės 
išlaidos)

III antraštinė dalis ir 
kitos antraštinės dalys 
(veiklos išlaidos)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

INEA
EMTTVĮ
EASME
REA
ESGA
EACEA
EBI
ETF
EIOPA
ECHA
FRA
EUROFOUND
Chafea
GSA
Eurojustas
EMCDDA
ESMA
ACER
CdT
Europolas
CEDEFOP
EFSA
ECDC
BEREC biuras
EAA
EŽKA
ENISA
CEPOL
EASA
EIGE
BAVT
EU-OSHA
EMA
EUIPO
EMSA
EASO
ESA
eu-LISA
FRONTEX
EIT
BPV

28,9
51,5
48,6
75,8
27,7
51,2
45,3
19,7
27,1

108,7
22,9
22,0
11,2
36,0

138,3
18,2
47,4
16,1
45,8
38,8
19,3
80,0
59,2

5,7
52,1
16,7
16,9

9,3
196,4

7,9
18,5
15,7

346,8
436,0

95,5
102,9

0,2
138,1
330,1
416,0

29 376,3
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13 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 administracinės išlaidos sudaro apie 11 % visų ES personalo ir 
administracinių išlaidų. Žr. 5 diagramą. 

5 diagrama. 2019 m. ES institucijų ir įstaigų personalo ir administracinės 
išlaidos* 

 
*Personalo išlaidos apima personalo, vykdančio ir pagrindinę veiklą, ir administracinę veiklą, išlaidas. 
Pensijų įmokos neįtrauktos į agentūrų duomenis (išskyrus agentūras, finansuojamas savo ir iš dalies savo 
lėšomis). 

Šaltinis: 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas; Europos Komisijos 2019 finansinių 
metų negalutinės metinės finansinės ataskaitos ir 2019 m. agentūrų negalutinės metinės finansinės 
ataskaitos, subendrinta Audito Rūmų. 

41 agentūra ir kitos 
įstaigos

1 269,8

Europos Parlamentas

1 072,7

Taryba
361,8 330,2

172,2 132,1
99,9

91,4

Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas

Europos Audito 
Rūmai

Europos išorės 
veiksmų tarnyba

Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetas

Kita (Europos regionų 
komitetas, Europos 

ombudsmenas, Europos 
duomenų apsaugos priežiūros 

pareigūnas)

(milijonais eurų)

Europos Komisija

8 163,0
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14 2,06 milijardo eurų įnašų iš ES bendrojo biudžeto yra finansuojami pagal 
skirtingas DFP išlaidų kategorijas, kaip parodyta 6 diagramoje. 

6 diagrama. Agentūrų finansavimas pagal ES bendrojo biudžeto DFP 
išlaidų kategorijas 

 
Šaltinis: 2019 m. negalutinės agentūrų metinės finansinės ataskaitos, subendrinta Audito Rūmų. 

15 7 diagramoje parodyta, kiek darbuotojų agentūrose dirbo 2019 m. pabaigoje. Iš 
viso agentūrose dirbo apie 11 900 darbuotojų4 (2018 m. – apie 11 400), t. y. apie 15 % 
visų ES institucijose ir agentūrose dirbančių darbuotojų5. 

                                                      
4 Personalo skaičius apima faktinį nuolatinių pareigūnų, laikinųjų darbuotojų, sutartininkų ir 

deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybių skaičių 2019 m. gruodžio 31 d. 

5 Naudojami duomenys pagrįsti nuolatinių pareigūnų, laikinųjų darbuotojų, sutartininkų ir 
deleguotųjų nacionalinių ekspertų visos darbo dienos ekvivalentais. 

(milijonais eurų)

1 013,4 56,5 973,4 20,5 0,2

Iš viso: 2 064,6

DFP 1a
Konkurencingumas 

augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti

DFP 2
Tvarus augimas: 
gamtos ištekliai

DFP 3
Saugumas ir pilietybė

DFP 4
Europos vaidmuo 

pasaulyje

DFP 5
Administravimas

ACER
BEREC biuras

CEDEFOP
EASA
EBI

ECHA
EIOPA

EIT
EMSA
ENISA
ESGA
ESMA

EU-OSHA
EUROFOUND

GSA
EACEA
EASME
EMTTVĮ

INEA
REA

EAA
EŽKA

CEPOL
EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA

EMCDDA
eu-LISA

Eurojustas
Europolas

FRA
FRONTEX

Chafea

ETF ESA

Į sąrašą neįtrauktos BPV, 
CdT, EUIPO ir BAVT
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7 diagrama. Darbuotojų skaičius kiekvienoje agentūroje 2019 m. 
pabaigoje  

 
Šaltinis: Agentūros, subendrinta Audito Rūmų. 
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Biudžeto ir jo įvykdymo patvirtinimo tvarka yra panaši visoms 
agentūroms, išskyrus EUIPO, BAVT ir BPV 

16 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 parodytas 8 diagramoje. 

8 diagrama. Daugumai agentūrų taikoma biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūra 

 
Šaltinis: EAR. 

17 Tačiau dviem visiškai pačioms save finansuojančioms decentralizuotoms 
agentūroms (BAVT ir EUIPO) biudžeto ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras 
atitinkamai taiko jų Administracinė taryba arba Biudžeto komitetas, bet ne Europos 
Parlamentas ir Taryba. Taip pat už metinę BPV biudžeto ir biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūrą atsakomybė tenka jos Valdybai. 

ES agentūrų tinklas palengvina bendradarbiavimą tarp agentūrų 
ir bendravimą su suinteresuotosiomis šalimis 

18 ES agentūrų tinklas (EUAN) palengvina bendradarbiavimą tarp agentūrų ir 
bendravimą su suinteresuotosiomis šalimis. EUAN agentūros sukūrė kaip 
bendradarbiavimo tarp agentūrų platformą, skirtą didinti agentūrų matomumą, 
nustatyti ir skatinti galimą efektyvumo didinimą ir kurti pridėtinę vertę. EUAN vykdo 
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veiklą remdamasis prioritetais, dėl kurių agentūros susitarė penkerių metų strateginėje 
darbotvarkėje (2015–2020 m.) ir metinėse darbo programose, kuriose nustatoma jų 
veikla ir tikslai. Viena svarbi EUAN priskirta funkcija yra užtikrinti efektyvų bendravimą 
tarp agentūrų ir suinteresuotųjų šalių, visų pirma su Europos institucijomis. EUAN 
kasmet rotacijos principu pirmininkauja skirtinga agentūra. 
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Mūsų auditas 

Mūsų įgaliojimai apima metinius auditus, specialiuosius auditus 
ir nuomones  

19 Kaip to reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 
straipsnį, mes auditavome6: 

1) visų agentūrų finansines ataskaitas, kurias sudaro 2019 m. gruodžio 31 d. 
pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės7 ir biudžeto vykdymo8 ataskaitos ir 

2) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. 

20 Remdamiesi savo audito rezultatais, teikiame Europos Parlamentui ir Tarybai arba 
kitoms biudžeto įvykdymą tvirtinančioms institucijoms (žr. 16 dalį) kiekvienai agentūrai 
skirtą atskirą agentūrų finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų 
teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą. Kai tai yra tikslinga, papildome 
patikinimo pareiškimus reikšmingomis audito pastabomis. 

21 Audito Rūmai taip pat atlieka auditus, skelbia specialiąsias ataskaitas ir teikia 
nuomones konkrečiomis temomis. Kai kurios jų susijusios su ES agentūromis. Jų sąrašas 
pateiktas 12 diagramoje. 

Mūsų auditai skirti pagrindinėms rizikoms šalinti  

22 Metinis ES agentūrų finansinių ataskaitų ir atspindimų pajamų bei mokėjimų 
auditas sumanytas taip, kad būtų šalinamos nustatytos pagrindinės rizikos, kurios 
trumpai pristatytos toliau. 

                                                      
6 2019 m. nebuvo atliktas EDI ir Europos prokuratūros auditas, nes jos dar nebuvo finansiškai 

savarankiškos. 

7 Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų 
ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kita 
aiškinamoji informacija. 

8 Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžeto operacijos, 
ir aiškinamoji informacija. 
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Agentūrų finansinių ataskaitų patikimumui kylanti rizika paprastai yra 
nedidelė 

23 Apskritai, manome, kad visų agentūrų finansinių ataskaitų patikimumui kylanti 
rizika yra nedidelė. Agentūrų finansinės ataskaitos yra sudarytos taikant Komisijos 
apskaitos pareigūno patvirtintas apskaitos taisykles. Jos pagrįstos tarptautiniu mastu 
pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. Anksčiau agentūrų finansinėse 
ataskaitose nustatėme tik kelias reikšmingas klaidas. Vis dėlto didėjantis įgaliojimo 
susitarimų su Komisija, pagal kuriuos agentūroms priskiriamos papildomos užduotys ir 
pajamos, skaičius yra iššūkis agentūrų apskaitos ir biudžeto sudarymo nuoseklumui ir 
skaidrumui. 

Pajamų teisėtumui ir tvarkingumui kylanti rizika apskritai yra nedidelė, 
tačiau yra tam tikrų išimčių 

24 Daugumos agentūrų finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir 
tvarkingumo rizika yra nedidelė. Dauguma agentūrų yra visiškai finansuojamos iš ES 
bendrojo biudžeto, o dėl jų biudžetų ir pajamų susitariama su biudžeto valdymo 
institucijomis per jų metines biudžeto procedūras. Kai kurios kitos agentūros iš dalies 
arba visiškai pačios finansuoja savo veiklą9. 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 teisėtumui ir tvarkingumui kylanti rizika apskritai yra vidutinė, 
tačiau yra skirtumų 

I antraštinė dalis (Personalo išlaidos) 

25 Agentūrų personalo išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo rizikos lygis paprastai yra 
žemas. Atlyginimus daugiausia administruoja Komisijos PMO tarnyba, kurią Audito 
Rūmai reguliariai audituoja. Pastaraisiais metais personalo išlaidų srityje reikšmingų 
klaidų neradome. Tačiau tais atvejais, kai agentūros per trumpą laiką turi įdarbinti 
didelį skaičių papildomų darbuotojų, nustatėme aukštesnį įdarbinimo procedūrų 
teisėtumui ir tvarkingumui kylančios rizikos lygį. 

                                                      
9 CdT, BAVT, EASA, EBI, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA, EUIPO, BPV. 
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II antraštinė dalis (Administracinės išlaidos) 

26 Mūsų nuomone, agentūrų administracinių išlaidų teisėtumui ir tvarkingumui kyla 
vidutinė rizika. Agentūros dažnai turi vykdyti įvairių rūšių paslaugų pirkimų procedūras, 
o su IT susijusios sumos didėja. Šios procedūros dažnai susijusios su sudėtingomis 
pirkimų taisyklėmis ir procedūromis, o agentūroms ne visada pavyksta pasiekti 
patenkinamą skaidrumo ir racionalaus lėšų panaudojimo lygį. Praeityje rimtos pirkimų 
klaidos visada buvo viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl Audito Rūmai buvo įpareigoti 
pateikti sąlygines audito nuomones ir pastabas. Vis dėlto reikšmingiausia agentūrų 
administracinių išlaidų dalis yra biurų nuoma, tai palyginti stabilus išlaidų punktas, kurį 
paprastai reikia įsigyti tik agentūroms persikeliant į naujas patalpas. Kadangi tai sudaro 
didelę administracinių išlaidų dalį, bendras rizikos lygis visai išlaidų kategorijai yra 
vidutinis. 

III antraštinė dalis (Veiklos išlaidos) 

27 Rizikos, darančios poveikį veiklos išlaidų teisėtumui ir tvarkingumui, lygis įvairiose 
agentūrose skiriasi – nuo žemo iki aukšto. Jis priklauso nuo konkrečios veiklos išlaidų, 
kurias patiria kiekviena agentūra, rūšies. Apskritai susijusios rizikos yra panašios į 
rizikas, darančias poveikį pirkimams pagal II antraštinę dalį. Tačiau III antraštinės dalies 
sumos dažnai yra daug didesnės. Kalbant apie dotacijas, sumokėtas pagal biudžeto III 
antraštinę dalį, atliekant ankstesnius auditus nustatyta, kad nepaisant to, kad agentūrų 
kontrolės priemonės apskritai pagerėjo, jos ne visada visiškai veiksmingos. 

Bendras patikimo finansų valdymo rizikos lygis yra vidutinis 

28 Mūsų nuomone, patikimo finansų valdymo rizikos lygis yra vidutinis. Dauguma 
mūsų nustatytų problemų buvo susijusios su viešųjų pirkimų procedūromis, kuriomis 
nebuvo užtikrinta, kad būtų pasiektas geriausias įmanomas racionalus lėšų 
panaudojimas.  

29 Poreikis visoms agentūroms sukurti atskiras administracines struktūras ir 
procedūras kelia būdingą riziką administraciniam efektyvumui.  

Kitos rizikos 

30 Atsižvelgdami į savo ankstesnių metų pastabas ir į ES politikų pokyčius tam tikrose 
srityse, manome, kad rizikos lygis yra aukštesnis, kai agentūrų veikla priklauso nuo 
valstybių narių bendradarbiavimo, pavyzdžiui, FRONTEX, EASO ir ECHA. FRONTEX yra 
įgaliota užtikrinti integruotą Europos išorės sienų valdymą – tai atsakomybė, kuria ji 
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dalijasi su nacionalinėmis institucijomis ir kurios tikslas – efektyviai valdyti atvykimus 
per išorės sienas. EASO priklauso tiek nuo valstybių narių bendradarbiavimo, tiek nuo 
nacionalinių ekspertų komandiravimo savo operacijoms vykdyti. ECHA atveju svarbu 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, nes jų nacionalinės vykdymo užtikrinimo 
institucijos yra atsakingos už informacijos apie bendrovės dydį, kurią Agentūra naudoja 
savo mokesčiams apskaičiuoti, tikrinimą.  

Apie įtariamus sukčiavimo atvejus pranešame Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybai (OLAF) 

31 Nors mūsų auditai nėra specialiai skirti sukčiavimui aptikti, kartais nustatome 
atvejų, keliančių įtarimą, kad galėjo būti vykdoma neteisėta veika ar sukčiaujama. Kai 
tai nutinka, mes apie tai informuojame OLAF. Tuomet OLAF nagrinėja šiuos atvejus, 
nusprendžia, ar reikia atlikti tyrimą, ir prireikus bendradarbiauja su valstybių narių 
institucijomis. 2019 m. nustatėme tris tokius atvejus.  

Audito procedūrų skaitmeninimas Europos Audito Rūmuose 

32 Audito Rūmai pripažino, kad atliekant audito darbą reikia daugiau naudotis 
skaitmeniniais ištekliais. Skaitmeninės technologijos keičia pasaulį precedento 
neturinčiu greičiu. Skaitmeninimas gali pakeisti statistine imtimi grindžiamą auditą 
visomis populiacijomis grindžiamu auditu arba jį sustiprinti. Dirbtinis intelektas, mašinų 
mokymasis ir didžiųjų duomenų analizė suteikia daug galimybių padidinti finansinių ir 
atitikties auditų tikslumą ir išsamumą. Procesų automatizavimas yra dar vienas naujas 
pokytis, galintis panaikinti poreikį žmonėms atlikti pasikartojančias užduotis. Milijonų 
įrašų ypatumus galima patikrinti per kelias minutes, iš karto pažymint išimtis, kad 
auditoriai galėtų sutelkti dėmesį į galimas klaidas. Audito skaitmeninimas taip pat gali 
sustiprinti ataskaitų teikimo ir vidaus kokybės kontrolės procesus, sudarant sąlygas 
automatiškai rengti ataskaitas ir vizualizacijas. 

33 Audito Rūmų audito darbo skaitmeninimas yra susijęs su technologijų potencialo 
panaudojimu siekiant teikti daugiau ir geresnės informacijos atskaitomybės procesui. 
Naudodami tokias technologijas auditoriai gali geriau pasinaudoti turimais 
duomenimis, atlikti daugiau analitinio darbo ir suteikti geresnį patikinimą Europos 
mokesčių mokėtojams, anksčiau ir išsamiau nustatydami rizikas. Tikėtina, kad 
skaitmeninimas ilgainiui padidins efektyvumą. 
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Atvejo tyrimas. Pirmasis Audito Rūmų bandomasis projektas dėl ES 
agentūrų  

34 Audito Rūmai nustatė, kad metinis ES agentūrų auditas yra galimybė išbandyti 
automatizuotų audito procedūrų potencialą. Šiam projektui atrinkome vykdomąsias 
įstaigas, nes jų administracinės procedūros ir IT sistemos yra panašios. 

35 Šis bandomasis projektas, kuris yra tik 
pirmas žingsnis iš esmės pertvarkant Audito 
Rūmus ir į jų audito procedūras įtraukiant 
automatizavimo naudojimą, prasidėjo 
2019 m. pradžioje. Tikimės, kad auditorių 
profesinės nuovokos papildymas 
skaitmeniniais darbo metodais ir IT 
priemonėmis ateityje bus labai naudingas.  

 
© Shutterstock / Maxuser. 

36 Pirma, išanalizavome savo esamas audito procedūras ir nustatėme mūsų 
naudotus duomenų šaltinius, siekdami nustatyti automatizavimo galimybes. Taip pat 
nagrinėjome galimus mūsų esamų audito procedūrų pakeitimus. Ypač domėjomės 
popierinės informacijos gavimo elektroniniu formatu priemonėmis, kad būtų galima 
pereiti nuo rankinio prie automatizuoto proceso. Mūsų tikslas buvo atlikti specialias 
visos operacijų populiacijos patikras ir parengti ataskaitą apie išimtis, dėl kurios 
auditoriai turėtų imtis tolesnių veiksmų. 

37 Remdamiesi savo analize, nustatėme dvi ypač perspektyvias technologijas, kurios 
galėtų padėti automatizuoti mūsų audito darbą: duomenų analizę ir robotinį procesų 
automatizavimą. 

o Duomenų analizė nėra nauja technologija, tačiau išplėtojus didesnius saugojimo 
pajėgumus ji tapo daug galingesnė. Audito Rūmų auditoriai jau turi prieigą prie 
kelių agentūrų naudojamų duomenų šaltinių; bandomajame projekte naudojome 
duomenų analizės metodus duomenims išgauti, transformuoti ir analizuoti, kad 
nustatytume ir geriau įvertintume rizikas ir taip efektyviau planuotume ir 
atliktume savo audito procedūras. 

o Robotinio procesų automatizavimo programinė įranga gali būti naudojama 
pasikartojančioms taisyklėmis grindžiamoms užduotims automatizuoti. 
Įgyvendinant šį bandomąjį projektą programinė įranga buvo programuojama taip, 
kad būtų galima atlikti tą pačią etapų, kuriuos atliktų žmogus, seką. Visų pirma ji 
padėjo auditoriams parsisiųsti dokumentus ir kitus duomenis iš agentūrų IT 
sistemų. Ja naudojantis buvo parengtos audituotų operacijų bylos. Programinė 
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įranga sąveikauja su šiomis IT sistemomis per vartotojo sąsają. Tačiau ji veikia 
daug greičiau nei žmogus ir gali atlikti užduotis bet kuriuo metu, pavyzdžiui, naktį 
ir savaitgalį. 

38 Glaudžiai bendradarbiaudama su Biudžeto GD ir vykdomosiomis įstaigomis, grupė 
surinko duomenis iš įvairių vykdomųjų įstaigų naudojamų sistemų. Į duomenis buvo 
įtrauktos iš biudžeto sistemos gautų įsipareigojimų, mokėjimų, sutarčių ir sąskaitų 
faktūrų datos ir sumos. Iš darbo užmokesčio sistemos grupė parsisiuntė duomenis apie 
atlyginimus ir išmokas. Visus šiuos duomenis įtraukėme į specialią duomenų bazę, kurią 
tuomet naudojome siekdami atlikti automatizuotus audito testus ir analitines 
procedūras naudodami duomenų analizę. 

39 Pavyzdžiui, automatizuotas testas gali būti naudojamas siekiant patikrinti, ar 
biudžetinių įsipareigojimų suma atitinka pagrindinės sutarties vertę, ar sąskaitos 
faktūros buvo apmokėtos laiku ir per teisės aktuose nustatytą terminą. Auditoriai per 
sekundės dalį galėjo atlikti šias automatizuotas patikras, susijusias su maždaug 8 000 
mokėjimų ir 1 400 įsipareigojimų šešiose vykdomosiose įstaigose. Rezultatai buvo 
pateikti kaip operacijų, kurias auditoriai turėjo papildomai patikrinti, sąrašas. 
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1 langelis. Bandomojo projekto automatizuotų testų rezultatai 

Testų apimtis 

Bandomasis projektas apėmė automatizuotus testus, kuriais buvo remiamos tam 
tikros audito procedūros, susijusios su mokėjimais, įsipareigojimais, sąskaitomis 
faktūromis, sutartimis ir darbo srautais, apimantys visą šešių vykdomųjų įstaigų 
populiaciją. Šie testai buvo atliekami kartu su standartinėmis audito procedūromis, 
kurios atliekamos rankiniu būdu.  

Preliminarūs rezultatai 

Iš preliminarių automatizuoto testavimo rezultatų matyti, kad dauguma 
populiacijų, t. y. 99,98 %, neturėjo joms poveikio turinčių problemų. 

Testai parodė ribotą operacijų skaičių (t. y. išimtis), kad auditoriai galėtų jas toliau 
tikrinti.  

o Atliekant 1 400 biudžetinių įsipareigojimų testą siekiant patikrinti, ar jų suma 
buvo lygi atitinkamo teisinio įsipareigojimo sumai, sistemoje buvo pažymėta 
51 operacija. 

o Atliekant 7 872 mokėjimo prašymų testą siekiant patikrinti, ar jų suma buvo 
lygi atitinkamos sąskaitos faktūros sumai, sistemoje buvo pažymėtos 113 
operacijų. 

o Atliekant 7 869 mokėjimo prašymų testą siekiant patikrinti, ar mokėjimai 
buvo atlikti per teisės aktuose nustatytą terminą, sistemoje buvo pažymėtos 
410 operacijų. 

Išanalizavusios pažymėtas operacijas, audito grupės galėjo nustatyti ir 
dokumentuoti: 

o operacijas, kurios buvo paveiktos klaidų – pavyzdžiui, nustatėme atvejį, kai 
buvo prisiimti du biudžetiniai įsipareigojimai, o ne tik vienas, kaip 
reikalaujama pagal Finansinį reglamentą (0,02 % testuotų operacijų); 

o neteisingai koduotų duomenų atvejus, dėl kurių operacijos buvo pažymėtos 
atliekant automatizuotus testus, nors jos nebuvo paveiktos klaidų (0,21 % 
testuotų operacijų); 

o operacijas be klaidų, kurios buvo pažymėtos atliekant automatizuotus testus, 
iš kurių matyti, kad reikia patikslinti algoritmą (0,46 % testuotų operacijų); 

o vertingą grįžtamąją informaciją apie tam tikrų rūšių operacijas, kuri bus 
naudinga tobulinant automatizuotus testus. 
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40 Nors tokio pobūdžio automatizuoti testai leidžia per labai trumpą laiką testuoti 
visą populiaciją, rezultatai labai priklauso nuo pagrindinių duomenų kokybės. Projekto 
metu buvo atskleistos kelios duomenų kokybės problemos, susijusios su duomenimis, 
kuriuos agentūros įvedė rankiniu būdu (daugiausia sutarčių duomenys). Šią problemą 
reikės šalinti prieš nusprendžiant, kad agentūrų IT sistemas galima laikyti patikimomis. 

41 Auditoriai taip pat taikė automatizuotas analitines procedūras, siekdami nustatyti 
neįprastus agentūrų darbo užmokesčio modelius ar operacijas. Sistema automatiškai 
sukuria grafines ataskaitas, kurios leidžia auditoriams matyti tokius modelius ir 
apsvarstyti, ar reikia toliau tikrinti pagrindinius duomenis. 9 diagramoje pateiktas 
tokios ataskaitos pavyzdys. Auditoriai pasinaudojo šiomis ataskaitomis, kad nustatytų 
darbo užmokesčio išskirtis, jas išskirdami tolesnėms patikroms atlikti. 

9 diagrama. Už tam tikrą pareigybės lygį mokamo darbo užmokesčio 
pasiskirstymas pagal vidutinį darbo užmokestį 

  
Šaltinis: EAR. 
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Ką nustatėme 
42 Apskritai, mūsų atliktas 2019 m. gruodžio 31 d. 
pasibaigusių finansinių metų agentūrų metinių finansinių 
ataskaitų ir jose atspindimų pajamų ir mokėjimų auditas 
patvirtino teigiamus rezultatus, kurie buvo skelbti 
ankstesniais metais. 

 
Šaltinis: EAR – auditoriai 
vietoje COVID-19 
protrūkio pradžioje. 

10 diagrama. 2017–2019 m. metinės audito nuomonės dėl agentūrų 
finansinių ataskaitų, pajamų ir mokėjimų 

 
Šaltinis: EAR. 

Palanki nuomonė dėl visų agentūrų finansinių ataskaitų 
patikimumo 

43 Pateikėme besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl 41 agentūros finansinių 
ataskaitų. Mūsų nuomone, šiose finansinėse ataskaitose visais reikšmingais aspektais 
yra teisingai pateikta agentūrų finansinė padėtis 2019 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną 
pasibaigusių finansinių metų jų operacijų rezultatai ir jų pinigų srautai, laikantis 

41 agentūra
Mokėjimai
Pajamos
Finansinės ataskaitos

Nuomonės
Besąlyginė (palanki)
Sąlyginė
Neigiama
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taikytinų finansinių reglamentų nuostatų ir apskaitos taisyklių, kurias patvirtino 
Komisijos apskaitos pareigūnas10.  

„Dalyko pabrėžimo“ pastraipos yra svarbios siekiant suprasti finansines 
ataskaitas (EBI, EMA ir BPV) 

44 „Dalyko pabrėžimo“ pastraipose atkreipiamas skaitytojų dėmesys į svarbius 
dalykus, kurie yra labai svarbūs siekiant suprasti finansines ataskaitas. 2019 finansiniais 
metais mes naudojomės „dalyko pabrėžimo“ pastraipomis savo ataskaitose dėl trijų 
agentūrų: EBI, EMA ir BPV.  

45 Dėl EBI, anksčiau Londone įsikūrusios agentūros, kuri persikėlė į Paryžių, 
atkreipiame dėmesį į Institucijos galutinių finansinių ataskaitų II.3 pastabą, kurioje 
pateikiama informacija apie 10,1 milijono eurų vertės lėšų klausimą, susijusį su EBI 
biuro Londone nuomos sutartimi.  

46 Dėl EMA, anksčiau Londone įsikūrusios agentūros, kuri persikėlė į Amsterdamą, 
atkreipiame dėmesį į klausimą dėl ankstesnių agentūros patalpų Londone nuomos 
sutarties. Sutartis galioja iki 2039 m., nenumatant sutarties nutraukimo anksčiau laiko. 
2019 m. liepos mėn. EMA pasiekė susitarimą su patalpų savininku ir nuo 2019 m. liepos 
mėn. jai pavyko pernuomoti savo buvusias biuro patalpas pagal sąlygas, atitinkančias 
pagrindinės nuomos sąlygas. Subnuomos laikotarpis tęsis iki to laiko, kol baigsis EMA 
nuomos sutartis. Kadangi EMA išlieka nuomos sutarties šalis, ji galėtų būti laikoma 
atsakinga už visą likusią pagal tą sutartį mokėtiną sumą, jei subnuomininkas neįvykdytų 
savo įsipareigojimų. 

47 Dėl BPV finansinių ataskaitų pažymime, kad su įnašais susiję administraciniai 
skundai arba teisminės procedūros tarp kai kurių kredito įstaigų ir nacionalinių 
pertvarkymo institucijų ir Valdybos bei Bendrajam Teismui ir Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismui prieš BPV pateikti teisiniai ieškiniai nebuvo mūsų audito dalykas. 
Galimas jų poveikis 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Valdybos 
finansinės būklės ataskaitoms (ypač neapibrėžtiesiems įsipareigojimams, atidėjiniams ir 
įsipareigojimams) yra nagrinėjamas Audito Rūmams atliekant atskirą specialų metinį 
auditą, kaip nustatyta BPeM reglamento 92 straipsnio 4 dalyje. 

                                                      
10 Jos grindžiamos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 
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Be to, atkreipiame dėmesį į BPV galutinių finansinių ataskaitų pastabas, kuriose 
aprašomas galimas poveikis investicijų portfeliui atsižvelgiant į dabartinę COVID-19 
krizę. 

„Kitų dalykų“ pastraipa skirta ypatingos svarbos klausimui (Chafea, CdT 
ir EACEA) 

48 2020 m. balandžio 29 d. Komunikate Komisijai C(2020)2880/1 dėl 2021–2027 m. 
ES programų įgyvendinimo užduočių delegavimo vykdomosioms įstaigoms pateikti 
planai Chafea užduotis perduoti Briuselyje įsikūrusioms agentūroms. Tačiau, kadangi 
šios operacijos bus perduotos kitiems ES konsoliduotiems subjektams, tai neturi 
poveikio turto ir įsipareigojimų sumoms 2019 m. metinėse finansinėse ataskaitose. 
Šiuo metu dėl šio perdavimo atsirandantys neapibrėžtieji įsipareigojimai negali būti 
patikimai įvertinti. 

49 Kalbant apie CdT ir EACEA, atkreipiame dėmesį į tai, kad trūksta informacijos, 
susijusios su dėl COVID-19 kilusia krize. Galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose 
turėjo būti tinkamai atskleistas COVID-19 priemonių poveikis CdT ir EACEA dabartinei ir 
numatomai veiklai, kaip pagrįstai žinoma galutinių metinių finansinių ataskaitų 
pateikimo dieną. 

Palanki nuomonė dėl visų agentūrų finansinėse ataskaitose 
atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

50 Dėl visų agentūrų pateikėme besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl 2019 m. 
gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose 
atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo. Mūsų nuomone, pajamos visais 
reikšmingais aspektais buvo teisėtos ir tvarkingos. 

„Dalyko pabrėžimo“ pastraipa padeda geriau suprasti pajamas (ECHA ir 
BPV) 

51 Dėl ECHA Audito Rūmai vėl pabrėžia, kad Agentūra iš dalies finansuojama jos 
pačios lėšomis ir gauna mokestį iš kiekvienos įmonės, kuri teikia paraišką registruoti 
chemines medžiagas, kaip reikalaujama pagal REACH reglamentą11. Agentūra 

                                                      
11 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 

registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 396, 2006 12 30, p. 1). 



27 

 

apskaičiuoja mokesčius ir teikia jų sąskaitas faktūras remdamasi įmonių pateiktomis jų 
pačių padėties deklaracijomis. Agentūrai atliekant ex post patikras, buvo nustatytas 
poreikis atlikti didelį mokesčių koregavimą, kurio bendra suma 2019 m. pabaigoje buvo 
nežinoma. 

52 „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą taip pat naudojome savo ataskaitoje dėl BPV, ji 
buvo susijusi su 47 dalyje aprašytu klausimu.  

„Kitų dalykų“ pastraipa skirta ESMA ir BPV ypatingos svarbos klausimui  

53 Dėl ESMA, kredito reitingų agentūroms taikomi mokesčiai yra pagrįsti jų, kaip 
juridinių subjektų, o ne grupės ar susijusių subjektų grupės, pajamomis. Tai sukuria 
beveik teisėtą galimybę sumažinti mokesčius ar jų išvengti pervedant pajamas iš ES 
jurisdikcijoje esančių kredito reitingų agentūrų su jomis susijusiems subjektams už ES 
ribų. Tikėtinas šios teisės aktų spragos finansinis poveikis nežinomas. Institucija pasiūlė 
Komisijai padaryti reikiamus pakeitimus.  

Be to, ESMA sandorių duomenų saugykloms taikomi mokesčiai apskaičiuojami pagal 
atskiros sandorių duomenų saugyklos pagrindu imamą apyvartą. Nors Reglamente dėl 
mokesčių nenumatyta išsami ir nuosekli kontrolės sistema informacijos patikimumui 
užtikrinti, visos sandorių duomenų saugyklos galėjo pateikti nepriklausomų auditorių 
nuomones, kuriose teigiama, kad jų 2018 m. finansinės būklės ataskaitose (naudotose 
mokesčiams apskaičiuoti) pateikta tikra ir teisinga informacija. Vis dėlto informacija, 
kurią jos pateikė dėl sandorių, apie kuriuos pranešta duomenų saugyklai per 2018 m., 
skaičiaus ir dėl užregistruotų nebaigtų sandorių 2018 m. gruodžio 31 d. skaičiaus, buvo 
tik ribotai peržiūrėta nepriklausomų auditorių. Institucija informavo Komisiją ir pasiūlė 
persvarstyti reglamentą. 

54 Neprieštaraudami savo oficialiai audito nuomonei, pabrėžėme, kad Bendros 
pertvarkymo valdybos fondo įnašai apskaičiuojami remiantis kredito įstaigų (ir kai kurių 
investicinių įmonių) BPV pateikta informacija. Mūsų BPV pajamų auditas buvo 
paremtas šia informacija, bet jos patikimumas nebuvo tikrinamas. Atsižvelgiant į tai, 
kad BPeM reglamente nenumatyta išsami ir nuosekli kontrolės sistema informacijos 
patikimumui užtikrinti, kredito įstaigų lygmeniu patikros neatliekamos. Tačiau BPV 
atlieka informacijos nuoseklumo ir analitines patikras. Be to, BPV negali leisti paskelbti 
išsamios informacijos apie atsižvelgiant į riziką įvertintų su kiekviena kredito įstaiga 
susijusių įnašų skaičiavimus, kadangi jie yra tarpusavyje susiję ir apima konfidencialią 
informaciją apie kitas kredito įstaigas. Tai turi įtakos šių skaičiavimų skaidrumui. 
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Palanki nuomonė dėl agentūrų finansinėse ataskaitose 
atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo, išskyrus ACER 
ir EASO 

55 39-ioms agentūroms pateikėme besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl 
2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimų 
mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo. Mūsų nuomone, su šiomis agentūromis susiję 
mokėjimai buvo visais reikšmingais aspektais teisėti ir tvarkingi (žr. 10 diagramą). 

56 Dėl ACER pateikiame sąlyginę nuomonę, pagrįstą dviem netvarkingomis pirkimų 
procedūromis. Abiem atvejais Agentūra neatliko tinkamų konkurencingų pirkimų 
procedūrų, o tai reiškia, kad visi susiję mokėjimai yra netvarkingi. Taigi netvarkingi 
mokėjimai, atlikti pagal sutartis, sudarytas netinkamai atlikus pirkimų procedūras, 
sudaro 6,3 % visų 2019 m. ACER atliktų mokėjimų. 

57 Dėl EASO pateikėme sąlyginę nuomonę dėl mūsų nustatytų faktų, praneštų nuo 
2016 finansinių metų. Atlikdami 2019 m. metinį auditą taip pat nustatėme, kad kai 
kurie mokėjimai, susiję su konsultantų ekspertų atrankos procedūra, buvo netvarkingi, 
nes sistemingai trūko informacijos, kuri galėjo sudaryti tinkamą audito seką. Apskritai 
darome išvadą, kad lėšų suma, susijusi su šia nepatenkinama padėtimi, sudaro 14,6 % 
visų EASO 2019 m. atliktų mokėjimų vertės. 

Dalyko pabrėžimo pastraipa dėl FRONTEX svarbaus klausimo 

58 Nors savo audito nuomonės dėl išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo nekeičiame, 
atkreipiame dėmesį į tai, kad 2019 m. Frontex su bendradarbiaujančiomis šalimis valdė 
susitarimus dėl dotacijų operatyvinei veiklai, kurių vertė siekė 183 milijonus eurų (171 
milijoną eurų 2018 m.), o tai sudaro 55 % agentūros biudžeto. Atrodo, kad į šią sumą 
įskaičiuotose tam tikrose su įranga susijusiose išlaidose (35 % visų pagrindinės veiklos 
išlaidų, arba 64 milijonuose eurų) pasitaiko gana daug klaidų. Pastangos supaprastinti 
išlaidų, susijusių su techninės įrangos diegimu, finansinį valdymą iki šiol buvo 
nesėkmingos. Taip pat norime pabrėžti, kad FRONTEX įgyvendino keletą mūsų 
ankstesnių ataskaitų rekomendacijų. Visų pirma Agentūra ėmėsi veiksmų, kad 
pagerintų ex ante patikrinimus, ir, atsižvelgdama į ankstesniais metais pateiktas 
rekomendacijas, 2019 m. vėl pradėjo taikyti išlaidų kompensavimo ex post patikras. 
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„Kitų dalykų“ pastraipa skirta EIGE ypatingos svarbos klausimams  

59 Dėl EIGE pažymime, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teisme12 (ESTT) 
nagrinėjama byla turi įtakos mūsų audito nuomonės aspektams. Byla susijusi su keliais 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo užduotais klausimais dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/104/EB13 dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones taikymo ES 
agentūroms. Visų pirma Lietuvos teismas klausė, ar Direktyva taikoma ES agentūroms, 
kaip ekonominę veiklą vykdančioms viešosioms įstaigoms. Jis taip pat klausė, ar ES 
agentūros privalo visapusiškai taikyti tos direktyvos 5 straipsnio 1 dalies nuostatas dėl 
laikinųjų darbuotojų teisių į pagrindines darbo ir įdarbinimo sąlygas, visų pirma 
susijusias su darbo užmokesčiu. Kadangi Teisingumo Teismo sprendimas dėl šių 
klausimų gali turėti įtakos Audito Rūmų pozicijai dėl EIGE naudojimosi laikinaisiais 
darbuotojais, Audito Rūmai susilaiko nuo pastabų, įskaitant dėl atsižvelgimo į 
ankstesnių metų pastabas, teikimo, kol Teisingumo Teismas priims galutinį sprendimą 
šioje byloje. 

Mūsų pastabose aptariamos tobulintinos sritys 29 agentūrose 

60 Be nuomonių ir kartu su jomis teikiamų „dalyko pabrėžimo“ ir „kitų dalykų“ 
pastraipų, mes taip pat pateikėme 82 pastabas dėl 29 agentūrų siekdami nurodyti 
sritis, kuriose būtina atlikti tolesnius patobulinimus. Dauguma šių pastabų, kaip ir 
ankstesniais metais, yra susijusios su viešųjų pirkimų procedūrų trūkumais.  

                                                      
12 Byla Nr. C-948/19 (Manpower Lit). 

13 OL L 327, 2008 12 5, p. 9. 
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Viešųjų pirkimų valdymas išlieka labiausiai klaidų veikiama sritimi 

61 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. Mūsų audito metu 
buvo nagrinėjamos preliminariosios, specialiosios ir tiesioginės sutartys ir jis apėmė 
visas agentūras. Devyniose agentūrose (BEREC biure, CEDEFOP, EASA, EFSA, EMA, 
ENISA, ESGA, EUROFOUND ir Europole) mūsų audituotose sutartyse buvo įvairių rūšių 
viešųjų pirkimų trūkumų, daugiausia susijusių su patikimu finansų valdymu ir 
tvarkingumu. Be to, CEPOL nustatėme vidaus kontrolės sistemos, naudojamos taikant 
pirkimų procedūrą, trūkumų, o EAA nustatėme trūkumų, susijusių su vienos sutarties 
vykdymo stebėjimu. Agentūros skatinamos toliau gerinti savo viešųjų pirkimų 
procedūras, užtikrinant visišką taikomų taisyklių atitiktį.  

Reikia geriau valdyti interesų konfliktus ir įdarbinimo procedūras  

62 Atlikdami 2019 m. agentūrų metinį auditą nustatėme, kad įdarbinimo procedūrų 
trūkumų skaičius padidėjo. Auditavome įdarbinimo procedūras 19-oje agentūrų. 
Penkiose iš jų (ACER, EASME, EMSA, EUIPO ir eu-LISA) nustatėme trūkumų. 

o Nustatėme įvairių atvejų, kai vidaus kontrolės priemonės, skirtos galimiems 
interesų konfliktams valdyti, nebuvo tinkamai taikomos (EASME, EMSA, EUIPO). 
Nustatėme, kad įvairių atrankos komisijų nariai sistemingai nedeklaravo ir 
dokumentais nepagrindė galimų interesų konfliktų, susijusių su įdarbinimo 
procedūroje dalyvaujančiais kandidatais. Jei įdarbinimo procese nėra atskleidžiami 
interesų konfliktai arba jei jie nėra tinkamai valdomi, galutinis rezultatas galėtų 
būti tai, kad agentūroms kyla ginčų ir rizika reputacijai. Dėl šios problemos taip 
pat gali būti švaistomi ištekliai dėl įdarbinimo procedūrų atšaukimo arba 
atidėjimo. 

o Taip pat nustatėme keletą trūkumų, susijusių su vienodo požiūrio ir (arba) 
skaidrumo principo taikymu (ACER, EMSA, EUIPO, eu-LISA), audito sekos stygiumi 
(EMSA, EUIPO), ir vieną atvejį, kai nebuvo taikomos veiksmingos vidaus kontrolės 
priemonės (ACER). Šie probleminiai klausimai taip pat galėtų būti žalingi 
atitinkamų agentūrų reputacijai ir finansiškai. 

63 Esami arba galimi interesų konfliktai gali kilti ir tada, kai iš ES valstybės tarnybos 
išeinantys darbuotojai pradeda eiti pareigas privačiajame sektoriuje. Konfidenciali 
informacija galėtų būti atskleista arba buvę darbuotojai galėtų piktnaudžiauti savo 
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glaudžiais asmeniniais ryšiais ir draugyste su buvusiais kolegomis14. Net jei būtų 
manoma, kad tokia situacija egzistuoja, ji galėtų pakenkti ES reputacijai. Remiantis EBI 
pateikta informacija, 2019 m. EBI vykdomasis direktorius atsistatydino ir pradėjo eiti 
Europos finansų rinkų asociacijos, atstovaujančios Europos finansų sektoriui, 
generalinio direktoriaus pareigas. Priežiūros taryba davė sutikimą buvusiam 
vykdomajam direktoriui imtis naujo vaidmens su tam tikromis sąlygomis. 2020 m. 
sausio mėn. Europos ombudsmenė pradėjo padėties tyrimą. 2020 m. gegužės 7 d. 
Europos ombudsmenė nustatė, kad EBI sprendimas neuždrausti savo vykdomajam 
direktoriui tapti finansų sektoriaus lobistų generaliniu direktoriumi yra netinkamo 
administravimo pavyzdys15. „Šiuo konkrečiu atveju perėjimo į kitą darbą uždraudimas 
būtų buvusi būtina ir proporcinga priemonė.“16 Ombudsmenė taip pat nustatė, kad tai, 
jog EBI nedelsdama neatšaukė savo vykdomojo direktoriaus prieigos prie 
konfidencialios informacijos, buvo netinkamo administravimo pavyzdys. Ombudsmenė 
pateikė rekomendacijų, kaip EBI galėtų sustiprinti bet kokių tokių būsimų situacijų 
valdymą17.  

Ombudsmenės rekomendacijoje reikalaujama, kad EBI iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 
nusiųstų ombudsmenei išsamų atsakymą. EBI šį atsakymą nusiuntė 2020 m. rugpjūčio 
28 d.18 Savo atsakyme EBI nurodė, kad patvirtino naują politiką, kuria atsižvelgiama į 
išsamias ombudsmenės rekomendacijas. 

Nustatyta biudžeto valdymo trūkumų 

64 Pagal Finansinį reglamentą konkrečiais metais skirti biudžeto asignavimai esant 
tam tikroms sąlygoms gali būti perkelti į kitus metus19. Nors Finansiniame reglamente 
nėra nustatytos viršutinės tokių perkėlimų ribos ir jas tam tikru mastu galima paaiškinti 
daugiamečiu operacijų pobūdžiu, pernelyg aukšti lygiai gali rodyti vėlavimus 
įgyvendinant darbo programas arba pirkimų planus. Kitu atveju jie galėtų nurodyti 
struktūrinę problemą, prastą biudžeto planavimą ir galbūt biudžeto metinio 

                                                      
14 Žr. 2019 m. vasario 28 d. Europos ombudsmenės sprendimą, priimtą atliekant strateginį 

tyrimą OI/3/2017/NF dėl to, kaip Europos Komisija valdo savo darbuotojų „sukamųjų durų“ 
reiškinį. 

15 Žr. Europos ombudsmenės rekomendacijos byloje 2168/2019/KR 33 dalį arba 11 puslapį. 

16 Žr. Europos ombudsmenės rekomendacijos byloje 2168/2019/KR 33 dalį arba 11 puslapį. 

17 Žr. Europos ombudsmenės rekomendacijos byloje 2168/2019/KR 11 puslapį. 

18 https://www.ombudsman.europa.eu/lt/correspondence/lt/131 987 

19 Perkėlimų sąlygos paaiškintos Finansinio reglamento 12 ir 13 straipsniuose. 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/lt/131987
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periodiškumo principo pažeidimą. Dėl penkių agentūrų (ACER, CHAFEA, EASME, EU-
OSHA ir FRA) pranešame apie kai kuriuos tokius trūkumus.  

Agentūros vykdo tolesnius veiksmus dėl ankstesnių metų audito pastabų 

65 Teikiame informaciją apie tolesnių veiksmų, kurių ėmėsi agentūros, reaguodamos 
į ankstesnių metų pastabas, būklę. 11 diagramoje parodyta, kad iš 207 pastabų, į 
kurias nebuvo atsižvelgta 2018 m. pabaigoje, taisomieji veiksmai dauguma atvejų 
2019 m. buvo užbaigti arba tebevykdomi. Iš 87 pastabų, į kurias nebuvo atsižvelgta ir 
kurios buvo tebevykdomos, pati agentūra negalėjo (pati viena) kontroliuoti su 16 
pastabų susijusių būtinų taisomųjų veiksmų. 

11 diagrama. Agentūrų pastangos atsižvelgti į ankstesnių metų pastabas 

 
Šaltinis: EAR. 

  

Neįvykdyta

n. d.

Vykdoma

Užbaigta

Iš viso 
pastabų:

207

22
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Kiti Audito Rūmų paskelbti su 
agentūromis susiję leidiniai 

ES agentūrų ateitis. Didesnio lankstumo ir bendradarbiavimo 
galimybės 

66 Praeityje daugiausia dėmesio skyrėme atskirų agentūrų veiksmingumui 2019 m. 
Tai – pirmas mūsų bendras sąlygų, kurias ES nustatė siekdama užtikrinti, kad agentūros 
veiksmingai įgyvendintų savo politikas visų piliečių naudai, vertinimas. Darome išvadą, 
kad agentūros atlieka vis svarbesnį vaidmenį įgyvendinant ES politikas ir kad esamos 
sąlygos padėjo užtikrinti jų veiksmingumą. Tačiau atlikus auditą nustatyta, kad 
agentūrų struktūra, veikimas ir galimas likvidavimas turi būti lankstesni. Mūsų nustatyti 
faktai taip pat rodo, kad kai kurios agentūros būtų galėjusios visapusiškiau atlikti savo 
vaidmenį, jei būtų gavusios daugiau paramos iš valstybių narių, pramonės, Komisijos ar 
kitų agentūrų. 

67 Rekomenduojame Komisijai ir agentūroms: 

1) užtikrinti agentūrų steigimo aktualumą, suderinamumą ir lankstumą; 

2) lanksčiau paskirstyti išteklius; 

3) gerinti valdymą, atskaitomybę ir veiksmingumo ataskaitų teikimą ir 

4) stiprinti agentūrų, kaip kompetencijos ir tinklų kūrimo centrų, vaidmenį. 

68 Visos audito išvados kartu su susijusiomis rekomendacijomis ir Komisijos bei 
agentūrų atsakymais nagrinėjamos mūsų Specialiojoje ataskaitoje Nr. 22/2020, kurią 
galima rasti mūsų interneto svetainėje eca.europa.eu. 
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12 diagrama. Kitos Audito Rūmų specialiosios audito ataskaitos, kuriose 
aptartos agentūros 

 

I kolegija
Tvarus gamtos 
išteklių naudojimas

II kolegija
Investicijos, skirtos 
sanglaudai, augimui 
ir įtraukčiai

DFP 1a DFP 2 DFP 3 Finansuojamos savo 
lėšomis

EFSA, EMA
Specialioji ataskaita Nr. 2/2019
„Cheminiai pavojai mūsų 
maiste. ES maisto saugos 
politika mus saugo, bet 
susiduriama su sunkumais“
EFSA

Specialioji ataskaita Nr. 4/2019
„Ekologiškų produktų 
kontrolės sistema pagerėjo, 
tačiau išlieka tam tikrų 
iššūkių“

Chafea
Specialioji ataskaita Nr. 7/2019
„ES veiksmai tarpvalstybinės 
sveikatos priežiūros srityje. 
Užmojai platūs, bet būtina 
gerinti valdymą“

EAA
Specialioji ataskaita Nr. 8/2019
„Elektros gamyba iš vėjo ir 
saulės energijos. Norint 
pasiekti ES tikslus, būtina imtis 
reikšmingų veiksmų“

INEA
Specialioji ataskaita 
Nr. 11/2019
„ES reglamentavimas siekiant 
modernizuoti oro eismo 
valdymą turi pridėtinę vertę, 
tačiau finansavimas iš esmės 
buvo nereikalingas“

INEA, EASME, ACER

Specialioji ataskaita Nr. 19/2019
„INEA – davė naudos, bet reikia 
šalinti EITP trūkumus“

Chafea

EACEA, EMTTVĮ, REA

Chafea, ECDC, EFSA, EMA
Specialioji ataskaita Nr. 21/2019
„Atsparumo antimikrobinėms 
medžiagoms problemos 
sprendimas. Pažanga gyvūnų 
sektoriuje, bet ši grėsmė 
sveikatai tebėra iššūkis ES“

EAA
Specialioji ataskaita Nr. 16/2019
„Europos aplinkos ekonominės 
sąskaitos. Jų naudą politikos 
formuotojams galima padidinti“

Specialioji ataskaita Nr. 18/2019
„ES išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis. Ataskaitos 
teikiamos tinkamai, tačiau reikia 
geresnių įžvalgų, kaip jį mažinti 
ateityje“

Specialioji ataskaita Nr. 23/2019
„Ūkininkų pajamų stabilizavimas. 
Priimtas visapusiškas priemonių 
rinkinys, tačiau reikia išspręsti 
menko priemonių naudojimo ir 
kompensacijos permokų klausimus“
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Šaltinis: EAR. 

  

eu-LISA, FRONTEX

Specialioji ataskaita Nr. 20/2019
„Sienų kontrolę padedančios 
užtikrinti ES informacinės 
sistemos – veiksminga priemonė, 
tačiau daugiau dėmesio reikia skirti 
savalaikiams ir išsamiems 
duomenims“

EASO, FRONTEX, FRA

Specialioji ataskaita Nr. 24/2019
„Migrantų prieglobstis, 
perkėlimas ir grąžinimas. Laikas 
imtis aktyvesnių veiksmų 
mažinant atotrūkį tarp tikslų ir 
rezultatų“

III kolegija
Išorės veiksmai, 
saugumas ir teisingumas

Europos prokuratūra

Specialioji ataskaita Nr. 1/2019
„Kova su sukčiavimu naudojant 
ES lėšas. Reikalingi veiksmai“

IV kolegija
Rinkų reguliavimas 
ir konkurencinga 
ekonomika

V kolegija
Sąjungos 
finansavimas ir 
administravimas 

EBI

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

EU-OSHA

Specialioji ataskaita Nr. 13/2019
„Audituotų ES institucijų etikos 
sistemos: galimybės tobulinti“

EUIPO

Nuomonė Nr. 1/2019
Nuomonė dėl Europos intelektinės 
nuosavybės tarnybos Biudžeto 
komiteto reglamento BC-01-2019, 
nustatančio Tarnybai taikomas 
finansines taisykles („siūlomo 
finansinio reglamento“), pasiūlymo

BPV

Nuomonė Nr. 2/2019
Nuomonė dėl Bendros 
pertvarkymo valdybos finansinio 
reglamento, nustatančio Valdybai 
taikomas finansines taisykles 
(„siūlomo finansinio 
reglamento“), pasiūlymo

BAVT

Nuomonė Nr. 3/2019
Nuomonė dėl Bendrijos augalų 
veislių tarnybos finansinio 
reglamento („siūlomo finansinio 
reglamento“) pasiūlymo

DFP 1a DFP 2 DFP 3 Finansuojamos savo 
lėšomis
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Atskiros metinės ataskaitos 
69 Norėdami susipažinti su mūsų atskiru patikinimo pareiškimu (audito nuomone) 
dėl kurios nors agentūros, spustelėkite jos pavadinimą toliau pateiktoje diagramoje. 
Kitame puslapyje pateikiamas akronimų sąrašas. 

13 diagrama. Nuorodos į atskiras metines ataskaitas dėl agentūrų 
finansinių ataskaitų  

 Danija 
EAA 

�Švedija 
ECDC 

Lietuva 
EIGE 

Latvija 
BEREC biuras 

Suomija 
ECHA 

Estija 
eu-LISA  

Vokietija 
EASA, EIOPA 

Nyderlandai 
EMA, 

Eurojustas,  
Europolas 

Airija 
EUROFOUND 

Belgija 
EACEA, EASME,  
EMTTVĮ, INEA,  

REA, BPV 

Liuksemburgas 
CdT, Chafea 

Europos 
prokuratūra, 

ESA 

Prancūzija 
BAVT, EBI, 

ESGA, ESMA 

Portugalija 
EMCDDA, 

EMSA 
 

 

Lenkija 
FRONTEX 

Čekija 
GSA 

Austrija 
FRA 

Slovakija 
EDI 

Vengrija 
CEPOL, EIT 

Rumunija 
- 

Bulgarija 
- 

Kipras 
- 

 Ispanija 
EŽKA, EUIPO  

EU-OSHA 

Italija 
EFSA, ETF 

Slovėnija 
ACER 

Malta 
EASO 

Kroatija 
- 

Graikija 
CEDEFOP  

ENISA 

 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EEA_2019/EEA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ECDC_2019/ECDC_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIGE_2019/EIGE_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ECHA_2019/ECHA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASA_2019/EASA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIOPA_2019/EIOPA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMA_2019/EMA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROJUST_2019/EUROJUST_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROPOL_2019/EUROPOL_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EACEA_2019/EACEA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASME_2019/EASME_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ERCEA_2019/ERCEA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INEA_2019/INEA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/REA_2019/REA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019/SRB_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CDT_2019/CDT_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CHAFEA_2019/CHAFEA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ESA_2019/ESA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CPVO_2019/CPVO_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EBA_2019/EBA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ERA_2019/ERA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ESMA_2019/ESMA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMCDDA_2019/EMCDDA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMSA_2019/EMSA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FRONTEX_2019/FRONTEX_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GSA_2019/GSA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FRA_2019/FRA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CEPOL_2019/CEPOL_2019_Lt.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIT_2019/EIT_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EFCA_2019/EFCA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUIPO_2019/EUIPO_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EU-OSHA_2019/EU-OSHA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EFSA_2019/EFSA_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ETF_2019/ETF_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASO_2019/EASO_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CEDEFOP_2019/CEDEFOP_2019_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ENISA_2019/ENISA_2019_EN.pdf
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14 diagrama. Vartojamų akronimų sąrašas 

Akronimas Nesutrumpintas pavadinimas 

ACER Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūra 

BEREC biuras BEREC paramos agentūra 

CdT Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras 

CEDEFOP Europos profesinio mokymo plėtros centras 

CEPOL Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra 

Chafea Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga 

BAVT Bendrijos augalų veislių tarnyba 

EACEA Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga 

EASA Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra 

EASME Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga 

EASO Europos prieglobsčio paramos biuras 

EBI Europos bankininkystės institucija 

ECDC Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras 

ECHA Europos cheminių medžiagų agentūra 

EAA Europos aplinkos agentūra 

EŽKA Europos žuvininkystės kontrolės agentūra 

EFSA Europos maisto saugos tarnyba 

EIGE Europos lyčių lygybės institutas 

EIOPA Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija 

EIT Europos inovacijų ir technologijos institutas 

EDI Europos darbo institucija 

EMA Europos vaistų agentūra 

EMCDDA Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras  

EMSA Europos jūrų saugumo agentūra 

ENISA Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra 

EPPO Europos prokuratūra 

ESGA Europos Sąjungos geležinkelių agentūra 

EMTTVĮ Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga 

ESA Euratomo tiekimo agentūra 

ESMA Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija 
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ETF Europos mokymo fondas 

EUIPO Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba 

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

EU-OSHA Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra 

EUROFOUND Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas 

Eurojustas Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra 

Europolas Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra 

FRA Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra 

FRONTEX Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra  

GSA Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos agentūra 

INEA Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga 

REA Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga 

BPV Bendra pertvarkymo valdyba 

  



ES agentūrų tinklas (EUAN) 
 

EUAN – Europos Sąjungos agentūrų tinklas  

EUAN atsakymas  
 
 

17  

EUIPO norėtų pabrėžti teisės aktų 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 patvirtinimas yra iš 

esmės grindžiamas Audito Rūmų pateiktomis metinėmis 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. 

 

60, 61, 62 ir 63  

ES agentūrų tinklas (EUAN) palankiai vertina 2019 finansinių metų Europos Audito Rūmų 

metinę ataskaitą dėl ES agentūrų. EUAN sutinka su Audito Rūmų preliminariosiomis 

pastabomis, ypač viešųjų pirkimų valdymo, interesų konfliktų ir įdarbinimo procedūrų, 

biudžeto valdymo srityse. EUAN nariai yra įsipareigoję nuolat tobulinti savo politiką ir 

procedūras. Tinklas nori pabrėžti, kad preliminariosios pastabos dėl atskirų agentūrų skiriasi, 

todėl tinklas norėtų remtis konkrečių agentūrų atsakymais dėl patikinimo pareiškimo. 
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Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Alex Brenninkmeijer, 
Liuksemburge 2020 m. rugsėjo 22 d. 

 Europos Audito Rūmų vardu 
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