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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, visų pirma padėdami gerinti ES finansų valdymą1.  

II Šiame dokumente apibendrinti 2018 finansinių metų 41 ES agentūros ir kitų 
Sąjungos įstaigų pagal mūsų įgaliojimus atlikto audito rezultatai. Išsamią Europos 
Sąjungos įsteigtų agentūrų apžvalgą ir nuodugnius mūsų metinių agentūrų auditų 
rezultatus galima rasti mūsų naujoje 2018 finansinių metų metinėje ataskaitoje dėl ES 
agentūrų.  

III Apskritai, mūsų atliktas 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų 
agentūrų auditas patvirtino teigiamus rezultatus, kurie buvo skelbti ankstesniais 
metais. Kiekvienai agentūrai parengtuose patikinimo pareiškimuose mes 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 EASO, kuriai 
pateikėme sąlyginę nuomonę, finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų 
teisėtumo ir tvarkingumo.  

IV Tačiau daugumos agentūrų atveju mes skyrėme dėmesio tobulintinoms sritims 
pateikdami dalyko pabrėžimo ir kitų dalykų pastraipas bei audito nuomonės 
nekeičiančias pastabas. Mes taip pat pasiūlėme šiuos veiksmus, kurių reikia imtis dėl 
šių tobulintinų sričių: 

o Viešųjų pirkimų klaidos išlieka dažniausia klaidų, kurios nustatomos mūsų auditų 
metu, rūšimi. Agentūros skatinamos toliau gerinti savo viešųjų pirkimų 

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

biudžeto vykdymo ataskaitose, mūsų specialiosiose ataskaitose, padėties 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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procedūras, užtikrinant visišką taikomų taisyklių ir didžiausios pirkimo metu už 
panaudotas lėšas gautos naudos atitiktį. 

o Agentūros, naudodamos tarpinstitucines sutartis, išlieka atsakingos už viešųjų 
pirkimų principų taikymą konkrečių pirkimų metu. Agentūros vidaus kontrolės 
priemonėmis turi būti užtikrinama, kad jų būtų laikomasi. 

o Preliminariųjų sutarčių naudojimas neturi trukdyti sąžiningai ir konkurencingai 
pirkimų procedūrai. Taikant kainų konkurenciją turi būti atsižvelgiama į visus 
pagrindinius kainų elementus, tokius kaip vieneto kainos ir susijęs vienetų kiekis, 
kuris turi būti taikomas už konkrečias paslaugas. 

o Agentūros skatinamos toliau taikyti bendras pirkimų procedūras arba 
tarpinstitucines preliminariąsias sutartis, kad būtų pasiektas didesnis efektyvumas 
ir masto ekonomija. Naujoms agentūroms, pavyzdžiui, Europos prokuratūrai ir ELA 
dalyvauti bendruose pirkimuose, o ne kurti jų atskiras sutartis, gali būti ypač 
naudinga. Tačiau prieš pradedant vykdyti bendras pirkimų procedūras ir dedant 
susijusias administracines pastangas, rinkos analizė turėtų įrodyti bendros 
procedūros įgyvendinamumą. 

o Agentūros kartu su biudžeto valdymo institucijomis gali išnagrinėti, ar išorės 
personalo naudojimas yra ekonomiškai efektyvus, palyginti su statutinių 
darbuotojų naudojimu. 

o Tais atvejais, kai naudojamas išorės personalas, iš principo reikia visapusiškai 
laikytis taikomo ES ir nacionalinio teisinio pagrindo, to taip pat reikia siekiant 
išvengti bylinėjimosi rizikos ir pakenkimo reputacijai. 

o Būtina, kad visos agentūros priimtų ir įgyvendintų Komisijos vidaus kontrolės 
sistemą (2017), kad vidaus kontrolės standartai būtų suderinti su aukščiausiais 
tarptautiniais standartais, ir būtų užtikrinta, kad vidaus kontrolės priemonės 
veiksmingai ir efektyviai paremtų sprendimų priėmimą. 

o Agentūros raginamos susitarti, kurios pareigybės turi būti laikomos jautriomis, ir 
nustatyti arba suderinti savo jautrių pareigybių politiką, kad būtų sumažinta 
piktnaudžiavimo įgaliojimais siekiant asmeninės naudos rizika. 

o Siekiant padidinti biudžeto ataskaitų skaidrumą, asignuotąsias pajamas 
įgyvendinančios agentūros raginamos į savo finansinės būklės ataskaitas įtraukti 
standartizuotą apžvalgą, kurioje būtų atskleidžiamos asignuotosios pajamos ir 
susijusios išlaidos pagal Komisijos įgaliojimo susitarimą. 
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o Agentūrų biudžetų paskelbimas pagal veiklą leistų išteklius susieti su veikla, kuriai 
jie naudojami. 

o Atitinkamos agentūros raginamos konsultuotis su Komisija dėl poreikio 
pakoreguoti teisinį pagrindą, kad būtų užtikrinti mokesčių skaičiavimai remiantis 
tikslia informacija, atspindinčia ekonominę realybę. 
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Ką me auditavome 
01 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 į konkrečias 
agentūras nuorodos daromos naudojant jų nesutrumpintų pavadinimų santrumpas, 
kurios yra išvardytos dokumento pabaigoje pateiktame akronimų sąraše.  

02 Atsižvelgiant į jų struktūrą ir užduotis, ES agentūros yra trijų rūšių: 
decentralizuotos agentūros, Komisijos vykdomosios įstaigos ir kitos įstaigos. Toliau 
aprašytos kiekvienos jų pagrindinės ypatybės.  

03 Agentūrų skaičius metai iš metų didėjo ir 2019 m. šis skaičius siekė 43, kaip 
parodyta 1 diagramoje, įskaitant dvi naujas agentūras, kurios šiuo metu yra 
steigiamos. Tai Europos prokuratūra (EPPO), kuriai steigimo reglamentas jau galioja 
nuo 2017 m., ir Europos darbo institucija (ELA), kurios steigimo reglamentas įsigaliojo 
2019 m. rugpjūčio mėn. 
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1 diagrama. Agentūrų skaičiaus didėjimas 

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

04 Komisijos vykdomosios įstaigos yra įsikūrusios Komisijos būstinėse Briuselyje ir 
Liuksemburge. Decentralizuotos agentūros ir kitos įstaigos yra įsikūrusios skirtingose 
valstybėse narėse visoje ES, kaip parodyta akronimų sąraše ir 2 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 bus įsikūrusi 
Liuksemburge, o ELA – Bratislavoje (Slovakija). 

eu-LISA

EASO, EBI, EIOPA, ESMA

ACER, EERRI biuras, Europolas

EMTTVĮ, REA, EIT

FRA

ECHA, EIGE, EACEA, INEA

CEPOL, EFCA, CHAFEA

ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA

EASME

EASA, EFSA, EMSA, Eurojustas

CdT, BAVT, EUIPO, EU-OSHA

EMA, ENNSC

EAA, ETF

Cedefop, Eurofound
*ESA buvo įsteigta 1958 m.ELA

EPPO

BPV

Agentūrų 
skaičius

Decentralizuotos agentūros

Vykdomosios įstaigos

Kitos įstaigos

Agentūrų 
skaičiaus 
didėjimas
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2 diagrama. Agentūrų vieta valstybėse narėse 

 
Šaltinis: EAR. 

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. Siekiama patenkinti konkrečius politikos poreikius ir 
sustiprinti Europos bendradarbiavimą sutelkiant ES ir nacionalinių vyriausybių 

                                                       
2  ACER, EERRI biuras, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EBI, ECDC, ECHA, EAA, EŽKA, 

EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, EPPO, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu‐
LISA, EU‐OSHA, Eurofound, Eurojustas, Europolas, FRA, Frontex, GSA. 
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technines ir specializuotas ekspertines žinias. Jos buvo įsteigtos neribotam laikui 
Tarybos reglamentu arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu.  

06 Naujai įsteigta Europos prokuratūra yra nepriklausoma ir decentralizuota Europos 
Sąjungos prokuratūra, kurios kompetencijai priklauso tirti ES biudžetui padarytus 
nusikaltimus, tokius kaip sukčiavimas, korupcija ar rimtas tarpvalstybinis sukčiavimas 
PVM, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn. ELA 
įgaliojimai bus stiprinti darbo rinkos institucijų bendradarbiavimą visais lygmenimis ir 
geriau valdyti tarpvalstybines situacijas, taip pat toliau plėtoti iniciatyvas, kuriomis 
remiamas sąžiningas judumas. Abiems agentūroms mūsų auditas bus taikomas nuo 
2019 finansinių metų. 

Komisijos vykdomosios įstaigos 
įgyvendina ES programas 

07 Šešioms Komisijos vykdomosioms 
įstaigoms3 yra pavestos vykdomosios ir 
veiklos užduotys, susijusios su viena ar 
daugiau ES programų, ir jos buvo įsteigtos 
nustatytam laikotarpiui.  

 

Kitoms įstaigoms pavesti konkretūs įgaliojimai 

08 Trys kitos institucijos yra „Inovacijos ir technologijos“ (EIT), Euratomo tiekimo 
agentūra (ESA) ir Bendra pertvarkymo valdyba (BPV). Budapešte įsikūrusi 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 buvo įsteigta neribotam laikotarpiui, 
siekiant užtikrinti, kad ES naudotojams būtų reguliariai ir vienodai tiekiamas 
branduolinio kuro kiekis, kaip numatyta Euratomo sutartyje. Briuselyje įsikūrusi BPV 
yra pagrindinė Bendro pertvarkymo mechanizmo institucija Europos bankų sąjungoje. 

                                                      
3 CHAFEA, EACEA, EASME, EMTTVĮ, INEA, REA. 

© Europos Sąjunga, 2016 / Etienne Ansotte / 
Lucien De Vestel, Jean Gilson, A&J Polak. 
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Jos misija – užtikrinti tvarkingą neveikiančių bankų pertvarkymą kuo mažiau paveikiant 
ES valstybių narių ir kitų subjektų realiąją ekonomiką ir viešuosius finansus.  

Agentūros finansuojamos iš įvairių šaltinių ir pagal skirtingas 
DFP išlaidų kategorijas 

09 2018 m. bendrasis visų agentūrų (išskyrus BPV) biudžetas sudarė 4,2 milijardo 
eurų (tai yra 20 % daugiau palyginti su 3,5 milijardo eurų biudžetu 2017 m.), o tai 
atitinka maždaug 2,9 % 2018 m. ES bendrojo biudžeto (2017 m. – 2,7 %), kaip parodyta 
3 diagramoje. Agentūros, kurių biudžetai 2017–2018 m. didėjo daugiausia (absoliučiąja 
verte), buvo EIT, EMSA ir ECHA, kurios finansuojamos pagal DFP 1a išlaidų kategoriją 
(Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti), ir eu-LISA, Frontex, EMA, 
EASO ir Europolas, finansuojami pagal DFP 3 išlaidų kategoriją (Saugumas ir pilietybė). 

10 Be to, 2018 m. BPV biudžetas sudarė 6,9 milijardo eurų (2017 m. – 6,6 milijardo 
eurų). Tai yra kredito institucijų įnašai siekiant įsteigti Bendrą pertvarkymo fondą ir 
finansuoti BPV administracines išlaidas. 

11 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 249 milijonus eurų 
2018 m.) apima tik jų personalo ir administracines išlaidas. Komisijos veiklos biudžetas 
(įsipareigojimų asignavimai), kuriuos 2018 m. įgyvendino šešios vykdomosios įstaigos, 
sudarė apie 11,3 milijardo eurų (2017 m. – 11 milijardų eurų).  
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3 diagrama. Agentūrų finansavimo šaltiniai 2018 m. 

 
Šaltinis: 2018 m. ES bendrasis biudžetas ir 2018 m. agentūrų biudžetai, subendrinta Audito Rūmų. 
Šaltinio nuotrauka: © Europos Bendrijos, 2001 m. 

12 Dauguma agentūrų, įskaitant visas vykdomąsias įstaigas, yra finansuojamos 
beveik vien tik iš ES bendrojo biudžeto. Kitos įstaigos yra visiškai ar iš dalies 
finansuojamos mokesčiais ir rinkliavomis bei tiesioginiais jų veikloje dalyvaujančių šalių 
įnašais. 4 diagramoje parodytas agentūrų biudžetų pasiskirstymas pagal pajamų 
šaltinius. 

144,8 mlrd. EUR
Bendrasis ES biudžetas

1,0 mlrd. EUR
Mokesčiai, rinkliavos ir 
įnašai iš nacionalinių 
priežiūros institucijų

1,8 mlrd. EUR
Įnašai iš ES bendrojo 

biudžeto

1,2 mlrd. EUR
 Komisijos asignuotosios 

pajamos, susijusios su 
deleguotomis 

užduotimis

0,2 mlrd. EUR
Kitos pajamos

11,3 mlrd. EUR
Vykdomųjų įstaigų 
vykdomas Komisijos veiklos 
biudžetas

6,9 mlrd. EUR
 Kredito įstaigų įnašai į 
Bendrą pertvarkymo 
fondą ir BPV
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4 diagrama. Agentūrų 2018 m. biudžetai pagal pajamų šaltinius 

 
Šaltinis: 2018 m. agentūrų biudžetai, subendrinta Audito Rūmų. 

13 Dauguma agentūrų neįgyvendina didelės apimties veiklos išlaidų programų, o 
veikiau vykdo techninio, mokslinio ir (arba) reguliuojamojo pobūdžio užduotis. Todėl 
dauguma atvejų jų biudžetai daugiausia susideda iš personalo ir administracinių 
išlaidų. Apskritai, agentūrų personalo ir administracinės išlaidos sudaro apie 14 % visų 
ES institucijų ir kitų įstaigų tokio tipo išlaidų (5 diagrama). 

GSA

EMA
EIT
Frontex
EASA
Europolas
ECHA
EMSA
eu-LISA
EASO
EFSA
EAA
ECDC
ESMA
CdT
EBI
Eurojustas
ERA
EIOPA
FRA
Eurofound
ETF
Cedefop
EFCA
ENNSC
EU-OSHA
CEPOL
ACER
ENISA
EIGE
EERRI biuras
EKA

REA
EACEA
ERCEA
EASME
INEA
Chafea

BPV

EUIPO (buv. OHIM)
BAVT

Mokesčiai, rinkliavos 
ir įnašai iš nacionalinių 
priežiūros institucijų

≈ 1,0 mlrd. EUR

 Komisijos 
asignuotosios 
pajamos, susijusios su 
deleguotomis 
užduotimis
≈ 1,2 mlrd. EUR

Įnašai iš ES bendrojo 
biudžeto
≈ 1,8 mlrd. EUR

Tradicinės
(daugiausia 
finansuojamos 
iš subsidijų)

Vykdomosios

Visiškai 
finansuojamos 
savo lėšomis

 Agentūros, 
sugrupuotos pagal 
bendrą pajamų dydį
(milijonai eurų)

1 174,2

326,9
312,9
288,7
139,9
133,2
117,4
102,0

93,6
92,0
78,2
65,8
56,8
43,8
43,1
42,6
38,4
28,1
25,1
22,4
20,4
20,1
17,4
17,3
15,4
15,3
13,7
13,6
10,5

7,8
4,3
0,1

69,6
49,7
48,6
43,8
26,3
10,4

6 940,1

402,9
16,2

 Kredito įstaigų įnašai į 
Bendrą pertvarkymo 
fondą ir BPV

≈ 6,9 mlrd. EUR
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5 diagrama. 2018 m. ES institucijų ir įstaigų personalo ir administracinės 
išlaidos (milijardais eurų) 

 
*Personalo išlaidos apima personalo, vykdančio ir operatyvinę veiklą, ir administracinę veiklą, išlaidos. 
Šaltinis: ES 2018 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos. 

14 1,8 milijardo eurų įnašų iš ES bendrojo biudžeto yra finansuojami pagal skirtingas 
DFP išlaidų kategorijas, kaip parodyta 6 diagramoje. 

Kitos (Europos regionų komitetas, 
Europos ombudsmenas ir Europos 

duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas)

Audito Rūmai

Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetas (EESRK)

Teisingumo Teismas

Taryba

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT)

41 agentūra ir kitos įstaigos

Europos Parlamentas

Komisija 5,9

1,9

1,6

0,9

0,5

0,4

0,1

0,1

0,1

0 1 2 3 4 5 6



 15 
 

 

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

 
Šaltinis: ES daugiametė finansinė programa, apimanti 2014–2020 m. laikotarpį, ir 2018 m. agentūrų 
biudžetai, subendrinta Audito Rūmų. 

15 Kalbant apie darbuotojus, 2018 m. pabaigoje 
agentūrose dirbo apie 11 400 darbuotojų4 (2017 m. – 
apie 11 000 darbuotojų), tai sudarė penktadalį visų ES 
institucijų ir agentūrų įdarbintų darbuotojų. 

 

                                                      
4 Šie darbuotojų skaičiai apima pareigūnus, laikinuosius darbuotojus, sutartininkus ir 

komandiruotus nacionalinius ekspertus. 
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Šaltinis: Agentūros, 
subendrinta Audito Rūmų. 
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visų ES institucijų ir agentūrų 
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© Europos Sąjunga, šaltinis: Europos Audito Rūmai. Europos Audito Rūmų pastatų architektai: Jim 
Clemes (2004 ir 2013 m.) ir Paul Noël (1988 m.). 

Ką mes nustatėme 

Palanki nuomonė dėl visų agentūrų finansinių ataskaitų 
patikimumo 

16 Mes pateikėme besąlyginę (palankią) audito nuomonę dėl visų agentūrų 
finansinių ataskaitų. Mūsų nuomone, šiose finansinėse ataskaitose visais reikšmingais 
aspektais yra teisingai pateikta agentūrų finansinė padėtis 2018 m. gruodžio 31 d. bei 
jų operacijų ir pinigų srautų rezultatai tą dieną pasibaigusiais metais, laikantis taikytinų 
finansinių reglamentų nuostatų ir apskaitos taisyklių, kurias patvirtino Komisijos 
apskaitos pareigūnas5.  

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

17 Dalyko pabrėžimo pastraipose atkreipiamas skaitytojų dėmesys į svarbius dalykus, 
kurie yra labai svarbūs tam, kad naudotojas galėtų suprasti finansines ataskaitas. Dėl 
2018 finansinių metų, mes teikiame dalyko pabrėžimo pastraipas keturioms 
agentūroms: EBI, EMA, FRONTEX ir BPV. 

                                                      
5 Jos grindžiamos tarptautiniu mastu pripažintais apskaitos standartais, taikomais viešajam 

sektoriui. 
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18 Dėl EBI ir EMA, agentūrų, kurios anksčiau 
buvo įsikūrusios Londone, atkreipiame dėmesį į 
tai, kad jos pasitraukė iš JK 2019 m. ir kad į jų 
finansines ataskaitas įtraukti susijusių 
persikraustymo išlaidų atidėjiniai. EMA atveju 
mes taip pat atkreipėme dėmesį į pokyčius 
pasibaigus nuomos susitarimui ir į netikrumą, 
susijusį su bendru darbuotojų praradimu dėl 
agentūros perkėlimo. Ir EBI, ir EMA atveju mes 
taip pat nurodėme galimą pajamų sumažėjimą Jungtinei Karalystei išstojus iš ES. 

19 Dėl BPV finansinių ataskaitų, pažymime, kad su Fondo įnašais susiję 
administraciniai skundai arba teisminės procedūros tarp kai kurių kredito institucijų ir 
nacionalinių pertvarkymo institucijų ir Valdybos bei teisiniai veiksmai, iškelti 
Teisingumo Teisme ir susiję su sprendimais dėl pertvarkymo schemų patvirtinimo, 
nebuvo mūsų audito dalykas. Jų galimas poveikis Valdybos 2018 m. gruodžio 31 d. 
pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės ataskaitoms (ir ypač neapibrėžtiesiems 
įsipareigojimams, atidėjiniams ir įsipareigojimams) bus tikrinamas specialiojo metinio 
audito metu, o audito rezultatai bus paskelbti iki 2019 m. gruodžio 1 d., kaip nustatyta 
BPM reglamento 92 straipsnio 4 dalyje. 

20 2018 m. FRONTEX valdė finansavimo susitarimus su bendradarbiaujančiomis 
šalimis dėl pagrindinės veiklos, kuri sudarė 59 % Agentūros biudžeto. Audito Rūmai 
nuo 2014 m. nuolat praneša, kad įrodymų dėl bendradarbiaujančių šalių deklaruotų su 
įranga susijusių išlaidų dažnai nepakanka, ir tai dar kartą patvirtino šių metų audito 
rezultatai. FRONTEX atliekami šių išlaidų ex ante patikrinimai yra neveiksmingi tol, kol 
yra kompensuojamos patvirtinamaisiais dokumentais nepagrįstos išlaidos. Be to, kaip 
jau ne vienus metus praeityje, FRONTEX neatliko jokių ex post patikrų, taip dar labiau 
padidindama nepagrįstų išlaidų kompensavimo riziką. 

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

21 Visų agentūrų atveju mes pateikėme besąlyginę („palankią“) audito nuomonę dėl 
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose 
atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo. Mūsų nuomone, pajamos buvo visais 
reikšmingais aspektais teisėtos ir tvarkingos. 

© Shutterstock / Robert Lucian Crusitu. 
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Palanki nuomonė dėl agentūrų finansinėse ataskaitose 
atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo, išskyrus EASO 

22 40 agentūrų atveju mes pateikėme besąlyginę („palankią“) audito nuomonę dėl 
2018 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. 

23 EASO atveju parengėme sąlyginę nuomonę 
dėl mūsų nustatytų faktų, susijusių su 2016 ir 2017 
finansiniais metais. Iš esmės darome išvadą, kad 
pranešta su 2017 metais susijusi nepatenkinama 
padėtis dėl Biuro valdymo ir vidaus kontrolės 
priemonių ir operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 
gerėja tik labai iš lėto ir kad taisomieji veiksmai, 
kuriuos pradėjo vykdyti Biuro vadovybė, vis dar 
turi būti užbaigti. Tai atspindi ir faktas, kad 
didelės apimties pirkimų procedūra, kurią Biuras atliko 2018 m. buvo vėl netvarkinga 
dėl didelių procedūros trūkumų.  

Kitomis dalyko pastraipomis nagrinėjami specifinės svarbos 
klausimai (EBI, EIOPA, ESMA, EASO, ECHA, BPV ir GSA) 

24 EBI, EIOPA ir ESMA atveju mes atkreipiame dėmesį į tai, kad jų biudžetai yra iš 
dalies finansuojami Europos Sąjungos lėšomis ir iš dalies ES valstybių narių priežiūros 
institucijų ir (arba) prižiūrimų subjektų tiesioginiais įnašais. Gali būti, kad ateityje 
institucijų pajamos sumažės dėl JK sprendimo išstoti iš ES.  

25 Be to, kaip jau nustatyta 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 spragos teisės aktuose finansinis 
poveikis yra nežinomas.  

26 EASO atveju ir toliau atkreipiame dėmesį į tai, kad nuo 2017 m. pabaigos nuolat 
blogėjo Biuro žmogiškųjų išteklių situacija. 2018 m. pabaigoje dar nebuvo užpildyta 

© Frontex 2015 / Francesco Malavolta. 
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didžioji dalis laisvų darbo vietų. Ypatingą susirūpinimą kelia vadovų trūkumas 
administravimo departamente. Iš esmės ši padėtis kelia didelę riziką Biuro operacijų 
tęstinumui dabartiniu mastu. 

27 ECHA atveju 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 reglamentą6. Agentūra 
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 2018 m. pabaigoje buvo 
nežinoma.  

28 BPV atveju mes dar kartą pakartojame, kad Bendro pertvarkymo fondo įnašai 
apskaičiuojami remiantis kredito įstaigų per nacionalines pertvarkymo institucijas 
valdybai pateikta informacija. Atsižvelgiant į tai, kad bendro pertvarkymo mechanizmo 
reglamente nenumatyta išsami ir nuosekli kontrolės sistema, kuria būtų užtikrinamas 
informacijos patikimumas, kredito įstaigų lygmeniu nėra atliekamos jokios patikros. 
Tačiau BPV atlieka informacijos nuoseklumo ir analitines patikras. Be to, mes 
pažymėjome, kad pagal teisinį pagrindą nustatyta įnašų apskaičiavimo metodika yra 
labai sudėtinga, todėl tikslumui iškyla rizika. Dėl konfidencialumo Valdyba negali 
atskleisti kredito institucijų duomenų, naudojamų apskaičiuojant fondo įnašus, todėl 
mažėja skaidrumas. 

29 GSA atveju mes dar kartą atkreipiame dėmesį į tai, kad vienas konkurso dalyvis 
užginčijo vieną pirkimų procedūrą dėl preliminariosios sutarties dėl Galileo palydovinės 
sistemos eksploatavimo 2017–2027 m laikotarpiu, kurios vertė – 1,5 milijardo eurų. 
Europos Teisingumo Teismui priėmus savo sprendimą, bus nuspręsta dėl su 
preliminariąja sutartimi susijusios viešosios pirkimų procedūros bei visų susijusių 
specialiųjų sutarčių bei būsimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo.  

                                                      
6 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). 
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7 diagrama. 2016–2018 m. metinių audito nuomonių dėl agentūrų 
finansinių ataskaitų, pajamų ir mokėjimų skaičius 

 
Šaltinis: EAR. 

Mūsų pastabomis nagrinėjamos tobulintinos sritys 36 
agentūrose 

30 Be nuomonių ir kartu su jomis teikiamų „dalyko pabrėžimo“ ir „kitų dalykų“ 
pastraipų, mes taip pat pateikėme apie 100 pastabų dėl 36 agentūrų siekdami 
išnagrinėti sritis, kuriose būtina atlikti tolesnius patobulinimus. Dauguma šių pastabų, 
kaip ir ankstesniais metais, yra susijusios su viešųjų pirkimų procedūrų trūkumais.  

2016 2017 2018

41 agentūra
Mokėjimai
Pajamos
Finansinės ataskaitos

Nuomonės
Besąlyginė („palanki“)
Sąlyginė
Neigiama
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Viešųjų pirkimų valdymas išlieka labiausiai klaidų veikiama sritimi 

31 Pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas 
yra užtikrinti sąžiningą ekonominės 
veiklos vykdytojų konkurenciją ir įsigyti 
ekonomiškai naudingiausią pirkinį, tokiu 
būdu laikantis skaidrumo, 
proporcingumo, vienodų sąlygų taikymo 
ir nediskriminavimo principų. Mūsų 
audito metu buvo nagrinėjamos 
preliminariosios, specialiosios ir 
tiesioginės sutartys ir jis apėmė visas 
agentūras. 27 agentūrose (EERRI biure, 
Cedefop, CPVO, CEPOL, EASA, EASO, EBI, ECHA, ECDC, EAA, EFCA, EIGE, EIOPA, EIT, 
EMCDDA, EMSA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, Eurojuste, Europole, Eurofound, 
FRONTEX, REA, BPV) šioms sutartims turėjo įtakos įvairių rūšių viešųjų pirkimų 
trūkumai, daugiausia susiję su patikimo finansų valdymo ir teisėtumo aspektais. 
Agentūros skatinamos toliau gerinti savo viešųjų pirkimų procedūras, užtikrinant 
visišką taikomų taisyklių ir didžiausios pirkimo metu už panaudotas lėšas gautos 
naudos atitiktį. 

1 langelis. Nepagrįsto derybinių pirkimų procedūrų naudojimo be 
išankstinio skelbimo apie pirkimą pavyzdys 

Po derybinės pirkimų procedūros be išankstinio skelbimo apie pirkimą, agentūra 
su bendrove, kuri pagal ankstesnę preliminariąją sutartį teikė tas pačias paslaugas, 
pasirašė 3 metų trukmės IT preliminariąją sutartį. Visa pasirašytos preliminariosios 
sutarties vertė sudarė 450 000 eurų (150 000 eurų per metus). Pagal Finansinį 
reglamentą tokia supaprastinta procedūra priimtina tik konkrečiomis 
aplinkybėmis, kurių agentūra nepagrindė. 

Kai kurių agentūrų preliminariųjų sutarčių naudojimas gali apriboti 
konkurenciją 

32 Preliminariosios sutartys yra susitarimai su tiekėjais, kuriuose nustatomos per 
visą susitarimo laikotarpį konkretiems pirkimams taikomos sąlygos. Jos yra 
naudojamos tiksliai apibrėžtam dalykui, tačiau tikslūs kiekiai ir pristatymo laikas negali 
būti nurodyti iš anksto. Pagrindinė preliminariųjų sutarčių naudojimo priežastis – 
užtikrinti administracinį efektyvumą ir masto ekonomiją. Tačiau nustatėme atvejų 

© Shutterstock / Natnan Srisuwan. 
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(EASA ir EUIPO), kai dėl naudojimosi didelės apimties preliminariosiomis sutartimis, 
apimančiomis daugybę skirtingų paslaugų, kurios nebuvo tiksliai apibrėžtos, kilo rizika 
konkurencijai.  

2 langelis. Preliminariosios sutarties, kurioje trūksta specifikacijų, 
pavyzdys 

Pirkdama duomenų analizės paslaugas, kurių bendra vertė sudaro iki 5 milijonų 
eurų, viena agentūra pasirinko taikyti pagal atvirą procedūrą sudarytą 
preliminariąją sutartį su vienu ekonominės veiklos vykdytoju. Tačiau 
preliminariojoje sutartyje nustatytos sąlygos nebuvo pakankamai konkrečios, kad 
būtų galima užtikrinti sąžiningą konkurenciją, kadangi konkretūs reikalavimai dėl 
teiktinų paslaugų pirkimo procedūros metu dar nebuvo žinomi. Pagal Finansinio 
reglamento taikymo taisykles tokiomis aplinkybėmis perkančioji organizacija turi 
skirti preliminariąją sutartį keliems ekonominės veiklos vykdytojams, o konkrečių 
pirkimų atveju atrinktiems rangovams turi būti taikoma konkursinė procedūra.  

33 8 diagramoje parodyta preliminariųjų sutarčių, kurias agentūros pasirašė 2015–
2018 m., vertės. 2018 m. agentūros pasirašė daugiamečių preliminariųjų sutarčių, kurių 
bendra vertė – apie 1,1 milijardo eurų7. 

8 diagrama. Bendra 2015–2018 m. pasirašytų preliminariųjų sutarčių vertė 
(milijardais eurų) 

 
Šaltinis: Agentūrų tinklas, subendrinta Audito Rūmų. 

                                                      
7 ES agentūrų tinklo (EUAN) pateiktas skaičius. 
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Bendros pirkimų procedūros gali padėti pasiekti didesnį efektyvumą ir 
masto ekonomiją 

34 35 decentralizuotos agentūros ir kitos įstaigos kartu su 
aštuoniomis ES bendrosiomis įmonėmis (ES įstaigomis) taip pat 
ragina pasiekti didesnį administracinį efektyvumą ir masto 
ekonomiją, dažniau taikant bendras pirkimų procedūras, kai 
dvi ar daugiau agentūrų ir bendrų įmonių, kurioms reikia 
panašių paslaugų, kartu vykdo pirkimų procedūrą ir kartu 
tampa sutarties savininkėmis (9 diagrama). Tačiau, nepaisant 
perspektyvios tendencijos, bandymai taikyti bendras pirkimų 
procedūras ne visada buvo sėkmingi, pavyzdžiui, dėl 
netinkamos rinkos analizės.  

 

 

9 diagrama. Reikšmingas bendrų kvietimų skaičiaus padidėjimas 

 
Šaltinis: Agentūrų tinklas, subendrinta Audito Rūmų. 
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© Europos Sąjunga 
2009 / Christian 
Lambiotte. 
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3 langelis. Nesėkmingų bendrų pirkimų pavyzdžiai 

Nesant tinkamos rinkos analizės dėl dviejų visos Europos kvietimų 
telekomunikacijų ir bankininkystės paslaugų srityje, nebuvo gauta reikalavimus 
atitinkančių pasiūlymų, apimančių reikiamas vietos rinkas, o procedūros žlugo, 
nulemdamos administracinį neefektyvumą. Be to, nepaisant bendros dviejų 
agentūrų būstinės vietos, bendrų pirkimų procedūra dėl jų naujų patalpų buvo 
nesėkminga. 

Laikinieji darbuotojai ir konsultantai ne visada naudojami laikantis 
teisinio pagrindo 

35 2017 m. Audito Rūmai paskelbė skubią atvejo apžvalgą8 dėl to, kaip ES institucijos 
ir agentūros įgyvendino prisiimtą įsipareigojimą 5 % sumažinti personalą. Agentūrų 
atveju padarėme išvadą, kad 5 % sumažinimas buvo įgyvendintas, nors ir su tam tikrais 
vėlavimais. Šiomis aplinkybėmis ypač svarbios šių metų pastabos dėl kai kurių agentūrų 
konsultantų ir laikinųjų darbuotojų naudojimo. Nors mes neauditavome išorės 
personalo naudojimo horizontaliai visose agentūrose, kai kurių agentūrų atveju buvo 
pastebima tendencija kompensuoti teisės aktuose numatytų darbuotojų trūkumą 
išorės darbuotojais. 10 diagramoje pateikiama ES agentūrų tinklo (EUAN) surinkta 
informacija apie didėjantį IT konsultantų, dirbančių agentūrų ir kitų įstaigų patalpose 
pagal laiko ir priemonių sutartis, skaičių, taip pat apie 33 agentūrų, kurios atsakė į 
atitinkamą tyrimą, laikinųjų darbuotojų skaičių. 

                                                      
8 Skubi atvejo apžvalga dėl darbuotojų etatų skaičiaus sumažinimo 5 %; paskelbta 2017 m. 

gruodžio 21 d. 
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10 diagrama. IT konsultantų ir laikinųjų darbuotojų skaičius (33 
agentūros) 

 
Šaltinis: ES agentūrų tinklas (EUAN), skaičiai subendrinti Audito Rūmų. 

36 Aštuonių agentūrų (EERRI biuro, CHAFEA, CPVO, EASO, EMTTVĮ, ESMA, BPV, 
EUIPO) atveju nustatėme, kad jos naudojo sutartis dėl IT ir kitų konsultacinių paslaugų 
teikimo, suformuluodamos ir (arba) vykdydamos jas taip, kad praktikoje pagal jas 
galėtų būti skiriami dirbti (“mise à disposition”) laikinieji darbuotojai, o ne teikiamos 
aiškiai nustatytos paslaugos ar tiekiami produktai. Laikinųjų darbuotojų suteikimas gali 
būti vykdomas tik pagal sutartis su registruotomis laikinojo įdarbinimo agentūromis ir 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/104/EB bei konkrečias valstybių 
narių priimtas tos direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę taisykles.  

37 Be to, septynios agentūros (EASO, EBI, EIOPA, EIGE, EMCDDA, EMTTVĮ, BPV) 
dalyvavo naudojant laikinuosius darbuotojus, kuriuos suteikė registruotos laikinojo 
įdarbinimo agentūros, tačiau nesilaikė visų taisyklių, nustatytų ir Direktyvoje, ir 
atitinkamuose nacionalinės teisės aktuose, pavyzdžiui, dėl laikinųjų darbuotojų darbo 
sąlygų. 
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EUIPO konsultavimo ir ne konsultavimo paslaugos 

38 Atsižvelgdami į EUIPO naudojamų konsultavimo paslaugų mastą, atlikome 
Tarnybos konsultavimo paslaugų valdymo analizę. 2018 m. pradžioje paslaugų teikėjų 
pateiktų išorės darbuotojų skaičius pagal šias ir panašias sutartis sudarė apie 20 % 
Biuro statutinių darbuotojų.  

39 Mes pažymėjome, kad nors dalis pagal šias sutartis teikiamų paslaugų iš tikrųjų 
yra konsultacijos, kita dalis yra veikiau administracinė parama, kuri iš esmės yra darbo 
jėgos pirkimas arba darbuotojų skolinimas, o tai yra griežtai reglamentuojama pagal 
Europos ir nacionalinę darbo teisę. Tik registruotos laikinojo įdarbinimo įmonės turi 
leidimą teikti išorės darbuotojus, tokių paslaugų konsultacinės bendrovės negali teikti. 

Naujos vidaus kontrolės sistemos įgyvendinimas vyksta 

40 Vidaus kontrolė taikoma visai finansinei ir nefinansinei veiklai ir yra procesas, 
padedantis organizacijai pasiekti savo tikslus ir užtikrinti veiksmingumą laikantis 
taisyklių ir teisės aktų. Ji padeda priimti pagrįstus sprendimus, atsižvelgiant į riziką, 
susijusią su tikslų pasiekimu ir jų sumažinimu iki priimtino lygio taikant ekonomiškai 
efektyvias kontrolės priemones. 2017 m. balandžio mėn. Komisija patvirtino peržiūrėtą 
vidaus kontrolės sistemą (ICF). Kaip kad Komisijos vidaus kontrolės standartų, kuriuos 
pakeičia ICF, atveju, tikimasi, kad įgaliotosios įstaigos, kaip antai agentūros, turėtų 
įgyvendinti ICF pagal analogiją. Iki 2018 m. pabaigos 29 agentūrų valdybos buvo 
priėmusios ICF, o 15 agentūrų taip pat pranešė apie ICF įgyvendinimą. 

Ne visos agentūros turi jautrių pareigybių politiką 

41 Jautrių funkcijų valdymas yra standartinis vidaus kontrolės elementas, kuriuo 
siekiama iki priimtino lygio sumažinti piktnaudžiavimo įgaliojimais, suteiktais 
darbuotojams, riziką. Taikant veiksmingą vidaus kontrolės sistemą, rizika, susijusi su 
jautriomis funkcijomis, valdoma pasitelkiant riziką mažinančias kontrolės priemones ir 
galiausiai darbuotojų judumą. Nustatėme, kad septynios agentūros (EASO, EASME, 
ECHA, EAA, ENISA, FRONTEX, BPV) neturi nustačiusios politikos, kuria apibrėžiamos jų 
jautrios funkcijos ir susijusios riziką mažinančios kontrolės priemonės. 

42 Nors agentūros turi panašią administracinę struktūrą, o finansų pareigūnų 
vaidmuo reglamentuojamas panašiais finansiniais reglamentais, jos skirtingai aiškina, 
kurios pareigybės turėtų būti laikomos potencialiai jautriomis. 11 diagramoje 
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pateikiamas agentūrų, kurios mano, kad konkrečios pareigybės gali būti jautrios, 
skaičius.  

11 diagrama. Potencialiai jautrios pareigybės 

 
Šaltinis: EAR. 

Yra galimybių užtikrinti prasmingesnę biudžeto struktūrą ir ataskaitų 
teikimą  

43 Kaip ir ankstesniais metais, 2018 m. Komisijos ir kelių agentūrų sudarytų 
įgaliojimų ir dotacijų susitarimų skaičius ir apimtis dar labiau padidėjo. Pagal šiuos 
susitarimus agentūros gauna Komisijos lėšas, skirtas konkrečioms užduotims atlikti 
Komisijos vardu. Mes pažymėjome, kad agentūros, įgyvendinančios asignuotąsias 
pajamas, turi didinti biudžeto ataskaitų skaidrumą ir į savo finansines ataskaitas įtraukti 
standartizuotą apžvalgą, kurioje būtų nurodytos asignuotosios pajamos ir susijusios 
išlaidos pagal Komisijos įgaliojimo susitarimą. 

44 Be to, visų agentūrų vykdomos planavimo procedūros, pagal kurias rengiamos 
metinės ir daugiametės darbo programos (arba atskiri programavimo dokumentai), yra 
pagrįstos veikla. Tačiau nustatėme, kad visų agentūrų paskelbti biudžetai yra pateikti 
pagal išlaidų rūšį (personalo išlaidos, administracinės išlaidos ir veiklos išlaidos), bet ne 
pagal veiklą. Taigi, ištekliai, skirti skirtingai veiklai, nėra matomi. 
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Yra rizika, susijusi su teisingu registracijos ir paslaugų mokesčių 
apskaičiavimu 

45 Nemažai agentūrų (CdT, CPVO, EASA, EBI, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA, EUIPO, 
BPV) gauna pajamas iš paslaugų arba registracijos mokesčių, taikomų ekonominės 
veiklos vykdytojams. Atkreipėme dėmesį į riziką, susijusią su teisingu tokių mokesčių 
apskaičiavimu. Atitinkamos agentūros raginamos konsultuotis su Komisija dėl bet kokio 
poreikio pakoreguoti teisinį pagrindą, kad būtų užtikrinamas mokesčių skaičiavimas. 

Agentūros vykdo tolesnius veiksmus dėl ankstesnių metų audito pastabų 

46 Pateikėme padėties ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, kurių ėmėsi agentūros, 
reaguodamos į ankstesnių metų pastabas. 12 diagramoje parodyta, kad iš 223 
pastabų, į kurias nebuvo atsižvelgta 2017 m. pabaigoje, taisomieji veiksmai dauguma 
atvejų 2018 m. buvo užbaigti arba tebevykdomi. 107 pastabų, į kurias nebuvo 
atsižvelgta ir kurios buvo tebevykdomos, atveju pati agentūra negalėjo (išskirtinai) 
kontroliuoti su 13 pastabų susijusių būtinų taisomųjų veiksmų. 

12 diagrama. Agentūrų pastangos atsižvelgti į ankstesnių metų pastabas 

 
Šaltinis: EAR. 

47 Per praeitų metų metinį auditą peržiūrėjome agentūrų apskaitos aplinką. Audito 
Rūmams pateikus pastabas apie apskaitos pareigūnų nepriklausomumą, dauguma 
agentūrų probleminį klausimą išnagrinėjo 2018 m., išskyrus dvi (EACEA, EFSA). Panaši 
tendencija pastebėta ir dėl neatliktų (pakartotinių) apskaitos sistemų patvirtinimų. 
Visos septynios agentūros, dėl kurių apie tokį poreikį pranešėme 2018 m., 2018 m. 
buvo užbaigusios taisomuosius veiksmus. 
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48 Tinkama pažanga taip pat buvo padaryta dėl e. pirkimų įdiegimo. Toliau 
pateiktoje 13 diagramoje parodyta iki 2018 m. pabaigos diegiant priemones padaryta 
pažanga.  

13 diagrama. E. viešieji pirkimai juda į priekį 

 
Šaltinis: EAR. 

49 2018 m. taip pat padaryta tam tikra pažanga diegiant SYSPER II – žmogiškųjų 
išteklių valdymo priemonę, kurią sukūrė Komisija. Toliau pateiktoje 14 diagramoje 
parodyta, kad 2018 m. prie priemonės prisijungė dar penkios agentūros. 

14 diagrama. Žmogiškųjų išteklių priemonės SYSPER II įdiegimas 

 
*Paskutinėje 2018 m. eilutėje pateiktas skaičius taip pat apima EPPO. 
Šaltinis: EAR. 

0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40
agentūrų skaičius

įvykdytas

neįvykdytas

2018
2017

E. konkursų organizavimas E. sąskaitų išrašymas E. pasiūlymų teikimas

naudoja
SYSPER II

nenaudoja
SYSPER II

prisijungė prie
SYSPER II

2017 2018

8

9

25

8

13

20



 30 
 

 

Ne visoms agentūroms taikoma ta pati biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūra 

50 Daugumos decentralizuotų agentūrų ir kitų 
įstaigų, taip pat visų Komisijos vykdomųjų įstaigų 
atveju Europos Parlamentas ir Taryba yra atsakingi 
už metines biudžeto ir jo įvykdymo patvirtinimo 
procedūras. Biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūros tvarkaraštis parodytas 15 diagramoje.  

 

15 diagrama. Daugumai agentūrų taikoma biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūra 

 
Šaltinis: EAR. 

51 Kitaip nei kitų agentūrų atveju, visiškai save finansuojančios decentralizuotos 
agentūros (EUIPO) biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras vykdo atitinkamas jos 
biudžeto komitetas, o ne Europos Parlamentas ir Taryba. Panašiai, už kitų dviejų 
visiškai save finansuojančių decentralizuotų agentūrų BPV ir CPVO metines biudžeto ir 
jo įvykdymo tvirtinimo procedūras yra atsakingos jų valdybos. Šios skirtingos 
procedūros yra nustatytos jų steigimo reglamentuose. 
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52 Tai yra pačios save finansuojančios agentūros ir įstaigos, kurių biudžetai nėra 
įtraukti į Sąjungos bendrąjį biudžetą, tačiau jų pajamos gaunamos iš viešosios valdžios 
funkcijų pagal ES teisę. Taigi Audito Rūmai nuolat kartojo, kad visoms su ES susijusioms 
įstaigoms turėtų būti taikomi tie patys atskaitomybės ir skaidrumo principai. Dėl 
EUIPO, Audito Rūmai savo 2015 m.9 ir 2019 m.10 paskelbtose nuomonėse išreiškė 
susirūpinimą dėl Tarnybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Dėl BPV11 ir 
CPVO12, 2015 m. paskelbtose nuomonėse Audito Rūmai taip pat išreiškė savo 
susirūpinimą.  

  

                                                      
9 Žr. Audito Rūmų nuomonę Nr. 5/2015 dėl iš dalies pakeisto Vidaus rinkos derinimo tarnybos 

biudžeto komiteto reglamento, nustatančio Tarnybai taikomas finansines nuostatas, 
pasiūlymo. 

10 Žr. Audito Rūmų nuomonę Nr. 1/2019 dėl Europos intelektinės nuosavybės tarnybos 
biudžeto komiteto reglamento BC-01–2019, nustatančio Tarnybai taikomas finansines 
taisykles, pasiūlymo. 

11 Žr. Audito Rūmų nuomonę Nr. 3/2015 dėl Bendros pertvarkymo valdybos finansinio 
reglamento, nustatančio Valdybai taikomas finansines taisykles, pasiūlymo. 

12 Žr. Audito Rūmų nuomonę Nr. 2/2015 dėl pasiūlymo iš dalies keisti Bendrijos augalų veislių 
tarnybos finansinį reglamentą. 
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Kituose Audito Rūmų paskelbtuose su 
agentūromis susijusiuose leidiniuose 
pateikti audito rezultatai 

Audito Rūmų Specialioji ataskaita Nr. 29/2018. EIOPA svariai 
prisidėjo prie draudimo sektoriaus priežiūros ir stabilumo, bet 
išlieka reikšmingų iššūkių 

53 Be mūsų metinio EIOPA finansų ir atitikties audito, specialiojo audito metu 
tikrinome, ar institucija veiksmingai prisideda prie draudimo sektoriaus priežiūros ir 
finansinio stabilumo. Konkrečiai, mes analizavome EIOPA veiksmus priežiūros ir 
priežiūros konvergencijos srityse, 2016 m. draudimo testavimą nepalankiomis 
sąlygomis bei EIOPA išteklių pakankamumą ir bendrąjį valdymą. 

54 Mūsų bendra išvada yra ta, kad EIOPA veiksmingai išnaudojo didelę įvairovę 
priemonių remdama priežiūros konvergenciją ir finansinį stabilumą. Tačiau vis dar yra 
reikšmingų iššūkių, kuriuos turi išspręsti pati EIOPA, nacionalinės priežiūros institucijos 
ir teisės aktų leidėjai, pavyzdžiui, Europos priežiūros institucijų (EPI) ir „Mokumas II“ 
peržiūrų kontekste. Be to, rekomendavome, kad siekiant pagerinti EIOPA veiksmų 
efektyvumą ir veiksmingumą, Institucija turėtų sustiprinti priežiūrai skirtus 
žmogiškuosius išteklius. Visos audito išvados kartu su susijusiomis rekomendacijomis 
bei institucijos atsakymais nagrinėjamos mūsų specialiojoje ataskaitoje Nr. 29/2018, 
kurią galima rasti mūsų interneto svetainėje eca.europa.eu. 

Audito Rūmų 2017 m. specialioji metinė ataskaita pagal 
Reglamento (ES) 806/2014 dėl bet kokių neapibrėžtųjų 
įsipareigojimų, atsiradusių dėl Bendros pertvarkymo valdybos, 
Tarybos ir Komisijos užduočių vykdymo pagal šį reglamentą 
2017 finansiniais metais, 92 straipsnio 4 dalį 

55 Pagal BPM reglamento 92 straipsnio 4 dalį mes kasmet audituojame bet kokius 
neapibrėžtuosius įsipareigojimus, atsirandančius dėl Bendros pertvarkymo valdybos, 
Tarybos ir Komisijos užduočių pagal šį reglamentą vykdymo. 2017 finansinių metų 
audito išvados kartu su susijusiomis rekomendacijomis bei BPV atsakymais 

https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/ecadefault.aspx
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nagrinėjamos mūsų specialiojoje ataskaitoje, kurią galima rasti mūsų interneto 
svetainėje eca.europa.eu. 

Kitos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos, kuriose taip pat 
aptartos viena ar daugiau agentūrų 

56 Be audito ataskaitų, konkrečiai skirtų agentūroms, 2018 m. mes taip pat 
paskelbėme keletą specialiųjų audito ataskaitų dėl ES politikos įgyvendinimo, kuriose 
buvo aptarta keletas agentūrų (16 diagrama). 

https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/ecadefault.aspx
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16 diagrama. Kitos Audito Rūmų specialiosios audito ataskaitos, kuriose 
aptartos agentūros 

 
Šaltinis: EAR. 
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tinklas – ne tikrovė, o tik 
neveiksminga samplaika

ERA, INEA

Eurojustas, Europolas
Specialioji ataskaita 13/2018
Radikalizacijos, dėl kurios kyla 
terorizmo pavojus, problemos 
sprendimas: Komisija 
atsižvelgė į valstybių narių 
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ES agentūrų ir kitų įstaigų naudojamų 
akronimų sąrašas 

Akronimas Pilnas pavadinimas Vieta 

ACER Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra 

Liubliana (Slovėnija) 

EERRI biuras Europos elektroninių ryšių reguliuotojų 
institucijos biuras 

Ryga (Latvija) 

CdT Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras Liuksemburgas 
(Liuksemburgas) 

CEDEFOP Europos profesinio mokymo plėtros centras Salonikai (Graikija) 

CEPOL Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo 
agentūra 

Budapeštas (Vengrija) 

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

Liuksemburgas 
(Liuksemburgas) 

BAVT Bendrijos augalų veislių tarnyba Anžė (Prancūzija) 

EACEA Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros 
vykdomoji įstaiga 

Briuselis (Belgija) 

EASA Europos aviacijos saugos agentūra Kelnas (Vokietija) 

EASME Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji 
įstaiga 

Briuselis (Belgija) 

EASO Europos prieglobsčio paramos biuras Valeta (Malta) 

EBI Europos bankininkystės institucija Paryžius (Prancūzija) 

ECDC Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras Stokholmas (Švedija) 

ECHA Europos cheminių medžiagų agentūra Helsinkis (Suomija) 

EAA Europos aplinkos agentūra Kopenhaga (Danija) 

EŽKA Europos žuvininkystės kontrolės agentūra Vigo (Ispanija) 

EFSA Europos maisto saugos tarnyba Parma (Italija) 
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EIGE Europos lyčių lygybės institutas Vilnius (Lietuva) 

EIOPA Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucija 

Frankfurtas (Vokietija) 

EIT Europos inovacijos ir technologijos institutas Budapeštas (Vengrija) 

ELA Europos darbo institucija Bratislava (Slovakija) 

EMA Europos vaistų agentūra Amsterdamas 
(Nyderlandai) 

ENNSC Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo 
centras  

Lisabona (Portugalija) 

EMSA Europos jūrų saugumo agentūra Lisabona (Portugalija) 

ENISA Europos Sąjungos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra 

Heraklionas (Graikija) 

EPPO Europos prokuratūra Liuksemburgas 
(Liuksemburgas) 

ERA Europos Sąjungos geležinkelių agentūra Valansjenas (Prancūzija) 

ERCEA Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji 
įstaiga 

Briuselis (Belgija) 

ESA Euratomo tiekimo agentūra Liuksemburgas 
(Liuksemburgas) 

ESMA Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija 

Paryžius (Prancūzija) 

ETF Europos mokymo fondas Turinas, Italija 

EUIPO Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės 
tarnyba 

Alikantė (Ispanija) 

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

Talinas (Estija) 

EU-OSHA Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
agentūra 

Bilbao (Ispanija) 
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Eurofound Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo 
fondas 

Dublinas (Airija) 

Eurojustas Europos Sąjungos teisminio 
bendradarbiavimo padalinys 

Haga (Nyderlandai) 

Europolas Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūra 

Haga (Nyderlandai) 

FRA Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra Viena (Austrija) 

FRONTEX Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
agentūra  

Varšuva (Lenkija) 

GSA Europos pasaulinės palydovinės navigacijos 
sistemos agentūra 

Praha (Čekija) 

INEA Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji 
įstaiga 

Briuselis (Belgija) 

REA Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga Briuselis (Belgija) 

BPV Bendra pertvarkymo valdyba Briuselis (Belgija) 
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Audito grupė 

 

Trečia eilė (iš kairės į dešinę): Hans Christian Monz (užduočių vadovas), Sevdalina 
Todorova (auditorė), Joao Pedro Bento (auditorius), Tomas Mackevičius (atašė), Arūnas 
Juozulynas (užduočių vadovas), Flavia Di Marco (auditorė), Mindaugas Pakštys 
(kabineto vadovas) 

Antra eilė (iš kairės į dešinę): Bob De Blick (auditorius), Janis Gaisonoks (komandiruotas 
nacionalinis ekspertas), Roberto Sanz Moratal (auditorius), Mari Liis Pelmas Gardin 
(sekretorė), Iveta Adovica (auditorė), Christine Becker (auditorė), Andrea Ferraris 
(užduočių vadovas), Andreja Pavlakovic Milosavljevic (užduočių vadovė), Alexandra 
Mazilu (grafinė dizainerė) 

Priekinė eilė (iš kairės į dešinę): Julio Cesar Santin Santos (auditorius), Helder Vasco 
Travado (auditorius), Peter Eklund (užduoties vadovas), Friedemann Zippel (pagrindinis 
vadybininkas), Judita Frangez (sekretorė), Rimantas Šadžius (Audito Rūmų narys), 
Ioanna Metaxopoulou (IV kolegijos direktorė), Svetoslava Tashkova (auditorė), 
Jonathan Lannin (stažuotojas) 
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