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Santrauka 
01 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.  

02 Šiame dokumente apibendrinti 2017 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 2017 finansinių metų metinėje ataskaitoje dėl ES 
agentūrų2.  

03 Apskritai, mūsų atliktas 2017 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 neigiamą nuomonę, finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų 
teisėtumo ir tvarkingumo.  

04 Tačiau vis dar yra galimybių situaciją pagerinti, kaip nurodyta dalyko pabrėžimo ir 
kitų dalykų pastraipose bei audito nuomonės nekeičiančiose pastabose. 

                                                      
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). 

2 Ši metinė ataskaita dėl ES agentūrų pakeičia ankstesnes specialiąsias metines ataskaitas dėl 
agentūrų. 



5 

 

Audito grupė 
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(auditorė), Tomas Mackevičius (atašė), Eddy Struyvelt (užduoties vadovas) 

Trečia eilė (iš kairės į dešinę): Mindaugas Pakštys (kabineto vadovas), Sevdalina Todorova (auditorė), 
Niamh Carey (sekretorė), Christine Becker (auditorė), Helder Vasco Travado (auditorius), Flavia Di Marco 

(auditorė), Arūnas Juozulynas (užduoties vadovas) 

Antra eilė (iš kairės į dešinę): Ornella Menetto (asistentė), Nora Veres (asistentė), Rimantas Šadžius 
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Milosavljevic (užduoties vadovė), Andrea Ferraris (užduoties vadovas) 

Nuotraukoje trūksta: Bob De Blick (auditorius), Roberto Sanz Moratal (auditorius). 
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Ką mes auditavome 
05 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. 

06 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. Agentūrų skaičius kasmet didėjo ir 
2017 m. jų buvo 41, kaip parodyta 1 diagramoje. 

1 diagrama. Agentūrų skaičiaus didėjimas 

 

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

Šaltinis: EAR. 

Įsteigimo 
metai

Decentralizuotos agentūros

Vykdomosios įstaigos

Kitos įstaigos

Tos pačios vertės kaip ir ankstesniais metais
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*EURATOMAS
buvo įs teigtos

1958 m.
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EMA
EMCDDA
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EUIPO

EU-OSHA

EASA
EFSA
EMSA

EUROJUSTAS

EASME ECDC
ENISA
ERA

FRONTEX
GSA

CEPOL
EŽKA

CHAFEA

ECHA
EIGE

EACEA
INEA

FRA ERCEA
REA
EIT

ACER
EERRI biuras
EUROPOLAS

EASO
EBI

EIOPA
ESMA

eu-LISA BPV
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07 Komisijos vykdomosios įstaigos yra įsikūrusios Komisijos būstinėse Briuselyje ir 
Liuksemburge. Decentralizuotos agentūros ir kitos įstaigos yra įsikūrusios 23 
skirtingose valstybėse narėse visoje ES, kaip parodyta akronimų sąraše ir 2 diagramoje. 

2 diagrama. Agentūrų įsikūrimo vieta valstybėse narėse 

 

* Jungtinei Karalystei priėmus sprendimą pasitraukti iš ES, Taryba nusprendė per 2017 m. lapkričio 20 d. 
įvykusį bendrųjų reikalų posėdį (50 straipsnis) 2019 m. perkelti EMA ir EBI į, atitinkamai, Amsterdamą ir 
Paryžių. 

Šaltinis: EAR. 

Decentralizuotos agentūros patenkina konkrečius politikos 
poreikius 

08 32 decentralizuotos agentūros3 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 

                                                      
3 Cedefop, Eurofound, EAA, ETF, EMA,EMCDDA, CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA, FRA, EASA, EFSA, EMSA, 

Eurojustas, ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA, CEPOL, EŽKA, ECHA, EIGE, ACER, EERRI biuras, 
Europolas, EASO, EBI, EIOPA, ESMA, eu-LISA. 
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technines ir specializuotas ekspertines žinias. Jos buvo įsteigtos neribotam laikui 
Tarybos reglamentu arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu. 

Komisijos vykdomosios įstaigos įgyvendina ES programas 

09 Šešioms Komisijos vykdomosioms įstaigoms4 yra pavestos vykdomosios ir veiklos 
užduotys, susijusios su viena ar daugiau ES programų, ir jos įsteigtos nustatytam 
laikotarpiui.  

Kitoms įstaigoms pavesti konkretūs įgaliojimai 

10 Kitos trys įstaigos yra EIT, Euratomas ir BPV. Budapešte įsikūrusi EIT yra 
nepriklausoma, decentralizuota ES įstaiga, kurioje sutelkiami moksliniai, verslo ir 
švietimo ištekliai, siekiant paskatinti Sąjungos inovacinius pajėgumus teikiant dotacijų 
finansavimą. Ji buvo įsteigta neribotam laikui. Liuksemburge įsikūręs Euratomas buvo 
įsteigtas neribotam laikui, kad padėtų vykdyti Europos atominės energijos bendrijos 
sutartyje nustatytus tikslus. 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.  

Agentūros finansuojamos iš įvairių šaltinių ir pagal skirtingas 
DFP išlaidų kategorijas 

11 Bendras 2017 m. visų agentūrų biudžetas (išskyrus BPV) sudarė 3,5 milijardo eurų 
(2016 m. – 3,4 milijardo eurų), o tai savo dydžiu sudaro apie 2,7 % 2017 m. ES bendrojo 
biudžeto (2016 m. – 2,4 %), kaip parodyta 3 diagramoje. Be to, 2017 m. BPV biudžetas 
sudarė 6,6 milijardo eurų (2016 m. – 11,8 milijardo eurų). Tai yra kredito institucijų 
įnašai į Bendrą pertvarkymo fondą. 

12 Decentralizuotų agentūrų ir kitų įstaigų biudžetai apima jų personalo, 
administracines ir veiklos išlaidas, tuo tarpu vykdomosios įstaigos įgyvendina iš 
Komisijos biudžeto finansuojamas programas, o jų pačių biudžetai (iš viso apie 241 
milijoną eurų) apima tik jų personalo ir administracines išlaidas. Komisijos veiklos 
išlaidos, kurias šešios vykdomosios įstaigos įvykdė 2017 m., sudarė apie 6,8 milijardo 

                                                      
4 INEA, REA, EACEA, ERCEA, Chafea, EASME. 
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eurų, t. y. daugiau kaip du kartus daugiau nei visos kitos agentūros kartu paėmus, 
išskyrus BPV. 

3 diagrama. Agentūrų finansavimo šaltiniai 2017 m. 

 

Šaltinis: Audito Rūmų susisteminti 2017 m. ES bendrasis biudžetas ir 2017 m. agentūrų biudžetai. 

13 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 dalyvaujančių šalių įnašais. Iš 
viso ES bendrojo biudžeto finansavimas sudarė apie 2,5 milijardo eurų, iš kurių 1 
milijardas eurų buvo finansuojamas mokesčiais ir rinkliavomis bei tiesioginiais 
dalyvaujančių šalių įnašais. 4 diagramoje parodytas agentūrų pasiskirstymas pagal 
gautų ES biudžeto įnašų dydį.  

126,8 milijardo eurų
Bendrasis ES biudžetas

Vykdomųjų įstaigų 
vykdomas 
Komisijos 
biudžetas

Agentūros 
finansuojamos iš ES 
biudžeto, įskaitant 
vykdomųjų įstaigų 

darbuotojus ir 
administracines 

išlaidas

6,8
milijardo 

eurų

6,6
milijardo 

eurų

2,5 milijardo
eurų

Mokesčiai
ir kiti įnašai

Bendras BPV 
biudžetas

1,0
milijardo 
eurų
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4 diagrama. Agentūros, surikiuotos pagal ES biudžeto įnašų dydį 

 

Šaltinis: agentūros, susisteminta Audito Rūmų. 

6,6 milijardo eurų

ES biudžetas Mokesčiai ir tiesioginiai įnašai BPV biudžetas

milijonais eurų

GSA
EIT

FRONTEX
EUROPOLAS

EFSA
EASO
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ECHA
REA

ECDC
EACEA

EUROJUSTAS
ERCEA
EASME

EASA
EMA
ERA

INEA
FRA
ETF

EUROFOUND
CEDEFOP

EŽKA
EMCDDA
EU-OSHA

EBI
ACER
ENISA
ESMA

CHAFEA
CEPOL
EIOPA

EIGE
EERRI biuras

EURATOMAS
CPVO

CdT
EUIPO

BPV
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14 2,5 milijardo eurų įnašų iš ES bendrojo biudžeto yra finansuojami pagal skirtingas 
DFP išlaidų kategorijas5, kaip parodyta 5 diagramoje. Agentūros, kurių biudžetai 
2017 m. didėjo daugiausia, buvo GSA ir EIT, kurios finansuojamos pagal DFP 1a išlaidų 
kategoriją (Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui), ir Frontex, EMA ir 
EASO, finansuojamos pagal DFP 3 išlaidų kategoriją (Saugumas ir pilietybė). 

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

 

Į lentelę neįtrauktos BPV, CdT, EUIPO ir CPVO. 

Šaltinis: ES daugiametė finansinė programa, apimanti 2014–2020 m. laikotarpį, ir Audito Rūmų 
susisteminti 2017 m. agentūrų biudžetai. 

                                                      
5 ES daugiametė finansinė programa, apimanti 2014–2020 m. laikotarpį. 

DFP 2 DFP 4 DFP 5

DFP 1a

Tvarus augimas. Gamtos ištekliai Europos vaidmuo pasaulyje Administravimas

Konkurencingumas augimui
ir darbo vietų kūrimui skatinti

Saugumas ir pilietybė

DFP 3

1 568 milijonai eurų 846 milijonai eurų
ACER

EERRI biuras
CEDEFOP

EACEA
EASA

EASME
EBI

ECHA
EIOPA

EIT
EMSA
ENISA
ERA

ERCEA
ESMA

EU-OSHA
EUROFOUND

GSA
INEA
REA

CEPOL
CHAFEA

EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA

EMCDDA
eu-LISA

EUROJUSTAS
EUROPOLAS

FRA
FRONTEX

87 milijonai eurų
EAA

EŽKA

20 milijonų eurų
ETF

0,1 milijono eurų
EURATOMAS

Iš viso: 2 521,1 milijono eurų 
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15 Dėl personalo, 2017 m. pabaigoje agentūrose dirbo apie 11 000 darbuotojų6 
(2016 m. – 10 300), kurie sudarė apie šeštadalį visų ES institucijų ir agentūrų įdarbintų 
darbuotojų. Viso personalo pasiskirstymas pagal agentūras pateiktas 6 diagramoje. 

6 diagrama. Darbuotojų skaičius pagal agentūras 2017 m. pabaigoje 

 

Šaltinis: agentūros, susisteminta Audito Rūmų. 

                                                      
6 Darbuotojai – pareigūnai, laikinieji darbuotojai, sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai ekspertai. 

Darbuotojų skaičius

2017 m.
agentūrose dirbo 

17 %
visų ES institucijų ir agentūrų 

įdarbintų darbuotojų

Decentralizuotos agentūros

Vykdomosios įstaigos

Kitos įstaigos

EUIPO
EUROPOLAS

EASA
EMA
REA

ECHA
FRONTEX

ERCEA
EFSA

EACEA
EASME

ECDC
BPV

EMSA
INEA

EUROJUSTAS
ESMA
EASO

CdT
EAA
EBI

GSA
ERA

eu-LISA
EIOPA

ETF
CEDEFOP
EMCDDA

FRA
EUROFOUND

ACER
EŽKA

ENISA
EU-OSHA
CHAFEA

EIT
CEPOL

CPVO
EIGE

EERRI biuras
EURATOMAS
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Ką mes nustatėme 

Palanki nuomonė dėl visų agentūrų finansinių ataskaitų 
patikimumo 

16 Mes pateikėme besąlyginę („palankią“) audito nuomonę dėl visų 41 agentūros 
finansinių ataskaitų. Mūsų nuomone, šiose finansinėse ataskaitose visais reikšmingais 
aspektais yra teisingai pateikta agentūrų finansinė būklė 2017 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 pareigūnas7.  

Dalyko pabrėžimo pastraipose pateikiami esminės svarbos 
dalykai siekiant suprasti finansines ataskaitas 

17 EASO atveju atkreipėme dėmesį į tai, kad nuolat blogėjo kritiška Biuro žmogiškųjų 
išteklių situacija. Biuras šiuo metu neturi administracinių gebėjimų, kad užpildytų daug 
laisvų darbo vietų. Iš esmės žmogiškųjų išteklių padėtis kelia didelę riziką Biuro 
operacijų tęstinumui dabartiniu mastu. 

18 BPV atveju mes pabrėžėme, kad Bendro pertvarkymo fondo įnašai apskaičiuojami 
remiantis kredito įstaigų per atitinkamas nacionalines pertvarkymo institucijas BPV 
pateikta informacija. Tačiau bendro pertvarkymo mechanizmo reglamente nenustatyta 
išsami ir nuosekli kontrolės sistema siekiant užtikrinti, kad informacija būtų patikima. 
Be to, mes pažymėjome, kad teisiniame pagrinde nustatyta įnašų apskaičiavimo 
metodika yra labai sudėtinga, todėl iškyla rizika tikslumui. Dėl konfidencialumo BPV 
negali atskleisti kredito institucijų duomenų, naudojamų apskaičiuojant Fondo įnašus, 
todėl mažėja skaidrumas. 

19 ECHA atveju Audito Rūmai pabrėžė, kad Agentūra iš dalies finansuojama jos 
pačios lėšomis ir gauna mokestį iš kiekvienos įmonės, kuri teikia paraišką registruoti 
chemines medžiagas, kaip reikalaujama pagal REACH reglamentą8. Agentūra 
apskaičiuoja mokesčius ir dėl jų teikia sąskaitas faktūras remdamasi įmonių teikiant 

                                                      
7 Jos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais. 

8 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). 



14 

 

paraišką pateikta informacija. Agentūrai atliekant ex post patikras, buvo nustatytas 
poreikis atlikti didelį mokesčių koregavimą, kurio bendra suma 2017 m. pabaigoje buvo 
nežinoma. 

20 GSA atveju mes atkreipėme dėmesį į tai, kad viešųjų pirkimų procedūros, skirtos 
vienai agentūros pagrindinių sutarčių (1,5 milijardo eurų bendrajai sutarčiai), baigmę 
užginčijo vienas konkurso dalyvių.  

21 Dėl dviejų Londone įsikūrusių agentūrų EMA ir EBI, mes atkreipėme dėmesį į tai, 
kad jos abi pasitrauks iš Jungtinės Karalystės 2019 m. ir kad jų finansinės ataskaitos ir 
susiję aiškinamieji raštai buvo parengti remiantis tuo metu, kai jie buvo pasirašyti, 
turima informacija. Mes taip pat atkreipėme dėmesį į dabartinių lizingo priemonių 
Londone ir galimo pajamų sumažėjimo poveikį Jungtinei Karalystei išstojus iš ES. 

22 Chafea atveju mes nurodėme rimtų apskaitos aplinkos trūkumų. 

Palanki nuomonė dėl agentūrų finansinėse ataskaitose 
atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo 

23 Visų agentūrų atveju mes pateikėme besąlyginę („palankią“) audito nuomonę dėl 
2017 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. 

 „Palanki“ nuomonė dėl agentūrų finansinėse ataskaitose 
atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo, išskyrus EASO 

24 40 agentūrų atveju mes pateikėme besąlyginę („palankią“) audito nuomonę dėl 
2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimų 
mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo. Mūsų nuomone, mokėjimai buvo visais 
reikšmingais aspektais teisėti ir tvarkingi. 

25 EASO atveju pateikėme neigiamą nuomonę dėl reikšmingų ir sistemingų 
mokėjimų neatitikties Biuro finansiniam reglamentui ir kitoms taikomoms taisyklėms ir 
nuostatoms atvejų, daugiausiai susijusių su viešaisiais pirkimais ir įdarbinimo 
procedūromis, kurių pagrindu atlikti mokėjimai. Sistemingas neatitikties pobūdis rodo, 
kad vidaus kontrolės sistema yra netinkama. Su reikalavimų neatitinkančiais 
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mokėjimais susijusių klaidų suma sudaro ne mažiau kaip 7,7 milijonų eurų arba 10,3 % 
visų Biuro 2017 m. atliktų mokėjimų. 

Kitų dalykų pastraipose nagrinėjami konkretaus pobūdžio 
klausimai 

26 EIT atveju mes atkreipėme dėmesį į tai, kad pradiniai dotacijų kompensavimo 
lygiai žinių ir inovacijų centrams (ŽIC) padidėjo tinkamumo finansuoti laikotarpio 
pabaigoje, o tai prieštarauja tikslui skatinti ŽIC būti mažiau nepriklausomiems nuo EIT 
biudžeto. Be to, dviejų ŽIC atveju kelios naujos veiklos buvo atgaline data įtrauktos į 
metinius veiklos planus. Vieno ŽIC atveju tai buvo reikšmingas pokytis, atsižvelgiant į 
pradinį sprendimą dėl sutarties skyrimo. Reikšmingi pokyčiai gali turėti įtakos taikant 
vienodas sąlygas visiems ŽIC ir tai neatitinka Finansinio reglamento nuostatų. 

27 Frontex atveju mes nuo 2014 m. nuosekliai skelbėme, kad bendradarbiaujančių 
šalių deklaruotų išlaidų įrodymai dažnai buvo nepakankami. Tai taip pat pasitvirtino 
atlikus šių metų auditą. 

28 EBI, EIOPA ir ESMA atveju mes atkreipėme dėmesį į tai, kad jų biudžetas yra iš 
dalies finansuojamas 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. 

29 GSA atveju mes pranešėme, kad Agentūra valdo „Galileo“ saugumo stebėjimo 
centrą (GSSC) ir „Galileo“ antžemines stotis JK teritorijoje, kurias gali prireikti perkelti. 

30 CdT atveju mes nurodėme, kad keliose agentūrose buvo vis dažniau naudojamasi 
įstaigų vidaus ir kitais alternatyviais vertimo sprendiniais, o tai reiškia, kad CdT 
pajėgumai nebuvo naudojami tiek, kiek tai įmanoma. Maža to, ES lygmeniu yra 
dubliuojamos su vertimo sistemų plėtojimu susijusios pastangos ir eksploatavimo 
išlaidos. 

31 2016 m. gruodžio mėn. EERRI biuras CdT paprašė išversti keturis kvietimus 
pareikšti susidomėjimą dėl darbuotojų rezervo sąrašų sudarymo, nors jo personalo 
plane visi biudžeto valdymo institucijų patvirtinti etatai buvo užimti. Mūsų nuomone, 
nebuvo jokio 2016 m. gruodžio mėn. vertimo prašymo pagrindimo. Susiję 2017 m. 
kovo mėn. atlikti mokėjimai sudarė 2,5 % EERRI biuro 2017 m. biudžeto. 
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7 diagrama. 2014–2017 m. metinės audito nuomonės dėl agentūrų 
finansinių ataskaitų ir operacijų 

 

Šaltinis: EAR. 

Mes pateikiame pastabas dėl tolesnių patobulinimų  

32 Iš viso pateikėme 145 pastabas dėl 37 agentūrų, kuriose pabrėžiami svarbūs 
dalykai bei nurodomos galimybės pagerinti padėtį. Šios pastabos apibendrinamos 
toliau. Dauguma pastabų yra susijusios su patikimu finansų valdymu. 

Pažanga siekiant labiau suderintos IT aplinkos 

33 Agentūros vykdo įvairią darbinę veiklą, kuriai būtini tinkami ir kartais pagal 
poreikius pritaikyti IT sprendiniai. Nors agentūros nemažai pažengė naudodamos 
panašias biudžeto valdymo ir apskaitos sistemas, kaip mes pranešėme mūsų 2016 m. 
apibendrinamojoje ataskaitoje dėl agentūrų audito rezultatų, vis dar buvo taikomi labai 
įvairūs IT sprendiniai kitose pagrindinėse srityse.  

34 Nemažai pažangos, susijusios su IT priemonėmis žmogiškųjų išteklių valdymo 
srityje, buvo pasiekta 2017 m., kai 20 agentūrų pasirašė sutartis su Komisija dėl 
priemonės SYSPER II naudojimo, o tai šioje srityje sukurs vienodesnę IT aplinką. 
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Planuojama, kad dauguma agentūrų naudosis Komisijos priemone nuo 2019 m. sausio 
1 d. 

8 diagrama. Bendros žmogiškųjų išteklių priemonės SYSPER II diegimas 
agentūrose 

 

Šaltinis: EAR, remiantis agentūrų informacija. 

35 Netrukus planuojama agentūrose įvesti e. pirkimus. Visos agentūros savo 
kvietimus dalyvauti konkurse skelbia elektroniniu būdu per TED (Tenders Electronic 
Daily) – Europos viešųjų pirkimų žurnalą. Komisija 2010 m. taip pat pradėjo taikyti 
elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo (e. sąskaitavimo) priemones, 2011 m. 
elektroninio dokumentų, susijusių su skelbimais apie pirkimus (e. konkursų 
organizavimo) ES Oficialiajame leidinyje, skelbimo priemones, o 2015 m. – elektroninio 
pasiūlymų teikimo (e. pasiūlymų teikimo) priemones. Iki 2017 m. pabaigos dauguma 
agentūrų buvo įdiegusios tam tikroms procedūroms taikomas e. sąskaitavimo ir e. 
konkursų organizavimo, bet ne e. pasiūlymų teikimo priemones. 

pasirašė 
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SYSPER II 
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9 diagrama. E. pirkimų priemonių diegimas agentūrose 

 

Šaltinis: EAR, remiantis agentūrų informacija. 

IT konsultavimas ir projektų valdymas gerėja EMA ir eu-LISA 

36 Praeitų metų audito metu mes atlikome EMA konsultacinių paslaugų valdymo 
analizę. 2017 m. Agentūra, siekdama pagerinti situaciją, įgyvendino kelias priemones. 
Tačiau prireiks laiko norint sumažinti Agentūros itin didelę priklausomybę nuo 
konsultacinių firmų, o vykdytų priemonių poveikis paaiškės tik metams bėgant. 

37 Atsižvelgiant į eu-LISA operacijų pobūdį, Agentūra naudojasi konsultacinėmis 
paslaugomis, daugiausia susijusiomis su IT projektais. IT projektams plėtoti ir 
įgyvendinti Agentūra taiko išorės paslaugų teikėjų modelį, pagal kurį apie 90 % 
susijusių darbų atlieka trys rangovai. Nors IT projektai priklauso Agentūrai ir ji juos 
kontroliuoja, modelis, pagal kurį tokių „jautrių“ IT sistemų raidos ir plėtojimo veikla 
tokiu mastu pavedama išorės vykdytojams, sukuria pernelyg didelio pasikliovimo 
rangovais ir priklausomybės nuo jų riziką. 

EASO sistemingai nesilaikoma įdarbinimo ir pirkimų taisyklių 

38 EASO atveju mes atkreipėme dėmesį didelę riziką, susijusią su Biuro veikla ir 
problemomis, kylančiomis dėl migracijos krizės. Šios rizikos nekompensavo tvirta 
valdymo struktūra ir veiksmingos kontrolės priemonės, todėl buvo daug reikšmingos 
neatitikties teisiniam pagrindui atvejų, visų pirma susijusių su įdarbinimu ir pirkimų 
procedūromis. Šie nustatyti neatitikimai turi įtakos konkurencingumo, skaidrumo, 
vienodų sąlygų taikymo ir nediskriminavimo principams. 

įvykdytas neįvykdytas

41

TED
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26
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25

16
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Išlieka pirkimų valdymo trūkumų 

39 Pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas – užtikrinti konkurenciją tarp ekonominės 
veiklos vykdytojų siekiant skaidriai, objektyviai ir nuosekliai bei remiantis taikomu 
teisiniu pagrindu vykdyti ekonomiškai naudingiausią pirkimą. 14 agentūrų atveju 
(EERRI biuro, CEPOL, Chafea, eu-LISA, EASO, EBI, EAA, EFSA, EIGE, EUIPO, ERA, EASA, 
FRA ir BPV) mes nustatėme trūkumų viešųjų pirkimų srityje, daugiausia susijusių su 
paslaugomis, dėl kurių iškyla rizika didžiausią naudą teikiančiam lėšų panaudojimui. 

Dauguma agentūrų išnagrinėjo „Brexit’o“ poveikį 

40 2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė (JK) pranešė Europos Vadovų Tarybai apie 
savo sprendimą išstoti iš Europos Sąjungos („Brexit'as“). Penkios agentūros (ACER, 
EERRI biuras, CEPOL, ENISA, EU-OSHA) neatliko išsamios galimo „Brexit'o“ poveikio jų 
organizacijai, operacijoms ir finansinėms ataskaitoms analizės, kaip padarė daugelis 
kitų agentūrų. 

Pranešimai apie laisvas darbo vietas galėtų būti skelbiami EPSO 
interneto svetainėje 

41 Dauguma agentūrų (ACER, Cedefop, CEPOL, Chafea, EASA, EBI, ECHA, EAA, EIGE, 
EIOPA, EIT, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ESMA, eu-LISA, Eurojustas, Europolas, 
Frontex, GSA, BPV) skelbia pranešimus apie laisvas darbo vietas savo interneto 
svetainėse ir socialiniuose tinkluose, tačiau dažnai ne Europos personalo atrankos 
tarnybos (EPSO) interneto svetainėje. Skelbimas EPSO interneto svetainėje padidintų 
skaidrumą ir viešumą. Anot agentūrų, pagrindinės priežastys yra tos, kad EPSO sutinka 
skelbti apie laisvas darbo vietas tik tuomet, kai tai atliekama visomis ES oficialiomis ES 
kalbomis, todėl atsiranda didelių vertimo išlaidų. 

Mažiau pastabų dėl mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo 

42 Pastabų dėl mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo skaičius sumažėjo iki 8 (2016 m. 
jų buvo 11), tai rodo, kad agentūros ir toliau dėjo pastangas, siekdamos atitikti teisinius 
pagrindus, visų pirma Finansinio reglamento ir Tarnybos nuostatų nustatytas 
nuostatas. Penkios pastabos ir vėl buvo susijusios su viešųjų pirkimų procedūrų 
trūkumais (EASO, EASA, EIGE, Frontex), o trys pastabos – su įdarbinimo procedūromis 
(EASO, Cedefop, Frontex). 
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Nustatyta teigiamų biudžeto valdymo pokyčių  

43 Pagal Finansinį reglamentą tam tikrais metais skirti biudžeto asignavimai gali būti 
pagal tam tikras sąlygas perkelti į kitus metus. Nors Finansiniame reglamente nėra 
nustatytos šių perkėlimų viršutinės ribos, labai aukšti jų lygiai gali reikšti, kad yra 
vėluojama įgyvendinti darbo programas ar pirkimų planus ir kad tai prieštarauja 
biudžeto metinio periodiškumo principui. 2017 m. mes pranešėme tik apie 3 didelių 
perkėlimų atvejus agentūrose (2016 m. – 28). Šis sumažėjimas 2017 m. susijęs su tuo, 
kad agentūros geriau ir skaidriau paaiškina ir pagrindžia perkėlimus, taip pat pasikeitė 
mūsų ataskaitų teikimo metodas. Nuo 2017 m. mes teikiame ataskaitas dėl perkėlimų 
tik tuo atveju, jei jų nelaikome pakankamai pagrįstais. 

44 Be to, dviejų agentūrų atveju (Frontex, EUIPO) mes pranešėme apie iš ankstesnių 
metų perkeltų biudžeto asignavimų panaikinimą. Tai rodo, kad, visų pirma valstybių 
narių ir kitų bendradarbiaujančių šalių viešosios administracijos pernelyg didele suma 
įvertino biudžeto poreikius. 

Galėtų būti dar labiau pagerinta apskaitos aplinka 

45 Šių metų metinių auditų metu mes taip pat peržiūrėjome agentūrų apskaitos 
aplinkas, kurios yra svarbus elementas rengiant patikimas sąskaitas. Pagal Finansinį 
reglamentą kiekviena agentūra turi savo apskaitos pareigūną, taigi 37 apskaitos 
pareigūnai yra atsakingi už 2 % Europos biudžeto. Kad būtų pagerėtų efektyvumas, 
2012 m. Komisijos apskaitos pareigūnas paragino agentūras sutarčių pagrindu jam 
deleguoti savo apskaitos funkcijas. 2017 m. pabaigoje šio susitarimo laikėsi tik keturios 
agentūros. 

46 Hierarchinė apskaitos pareigūno pozicija agentūroje gali turėti įtakos jo 
nepriklausomumui. Visų pirma apskaitos pareigūnai turi būti nepriklausomi nuo 
asmenų, kurie turi (per-) įgaliojimą leisti vykdyti įsipareigojimus ir mokėjimus. Mes 
įžvelgiame poreikį sustiprinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą, padarydami jį 
tiesiogiai atsakingą agentūros direktoriui (administracinė atskaitomybė) ir valdybai 
(funkcinė atskaitomybė). Ši pastaba buvo susijusi su 13 agentūrų (CdT, EACEA, EASA, 
EASME, EAA, EŽKA, EIOPA, EMA, EMCDDA, ERA, EU-OSHA, Eurofound, FRA). 

47 Pagal Finansinį reglamentą reikalaujama, kad apskaitos pareigūnai patvirtintų 
patikimą agentūrų apskaitos sistemų funkcionavimą (tvirtinimas). Nors daugelio 
agentūrų apskaitos sistemos tvirtinamos nuolat, mes nustatėme, kad septyniose 
agentūrose (ACER, EERRI biuras, CEPOL, EASME, EIT, EMA, GSA) atlikus didelius 
pakeitimus, būtina laiku atlikti patvirtinimą iš naujo. 
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10 diagrama. Agentūrų apskaitos pareigūnų nepriklausomumo ir 
neatlikto apskaitos sistemos patvirtinimo iš naujo lygiai 

 

Šaltinis: EAR, remiantis agentūrų informacija. 

Keliose agentūrose nustatėme vidaus kontrolės trūkumų 

48 Trijose agentūrose (ACER, EIT, Frontex) nustatėme tam tikrų trūkumų 
įgyvendinant vidaus kontrolės standartą, susijusį su jų veiklos tęstinumo planu. Dėl šių 
trūkumų gali iškilti rimta rizika veiklos tęstinumui, pavyzdžiui, didelių nelaimių atveju, 
kadangi gali būti negrįžtamai prarasti duomenys. 

Apie įtariamo sukčiavimo atvejus pranešame OLAF 

49 2017 m. mes nustatėme ir OLAF pranešėme apie tris įtariamo sukčiavimo atvejus 
maždaug 1 000 mūsų audituotų operacijų ir 150 pirkimų procedūrų, susijusių su 
agentūroms skirtu patikinimo pareiškimu. Šie įtariamo sukčiavimo atvejai buvo susiję 
su pirkimų pažeidimais. Tuomet OLAF, bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
teisminėmis institucijomis, atlieka tyrimą ir įgyvendina su šiais atvejais susijusias 
tolesnes priemones. 

Mes teikiame informaciją apie Komisijos vidaus audito tarnybą (VAT) ir 
išorės įvertinimo ataskaitas 

50 Mes taip pat pateikėme informaciją apie VAT parengtas audito ataskaitas ir 
Komisijos vardu parengtas išorės įvertinimo ataskaitas. 2017 m. buvo parengtos 26 
VAT ataskaitos ir buvo 9 atvejai, kai buvo atliktas agentūros išorės įvertinimas. Susijusių 
audito ar vertinimo procedūrų netikrinome. 

7

34

Neatliktas apskaitos sistemos patvirtinimas iš naujo

Apskaitos sistemos patvirtinimas vis dar galioja

13

28

Netinkamas apskaitos pareigūno nepriklausomumas

Tinkamas apskaitos pareigūno nepriklausomumas
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Agentūros atsižvelgia į ankstesnių metų audito metu nustatytus faktus 

51 Prireikus, mes pateikėme tolesnių veiksmų, kuriuos agentūros vykdė 
atsižvelgdamos į ankstesnių metų pastabas, būklės ataskaitą. 11 diagramoje parodyta, 
kad iš 170 pastabų, į kurias nebuvo atsižvelgta 2016 m. pabaigoje, taisomieji veiksmai 
dauguma atvejų buvo užbaigti arba tebevykdomi. 13 pastabų, į kurias nebuvo 
atsižvelgta, atveju pati agentūra negalėjo kontroliuoti su 3 agentūromis susijusių 
būtinų taisomųjų veiksmų. 

11 diagrama. Agentūrų pastangos atsižvelgti į ankstesnių metų pastabas 

 

Šaltinis: EAR. 
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Kitose Audito Rūmų 2017 m. 
paskelbtose su agentūromis susijusiose 
ataskaitose pateikti audito rezultatai 

Audito Rūmų skubi atvejo apžvalga dėl darbuotojų etatų 
skaičiaus sumažinimo 5 % 

52 2017 m. Audito Rūmai paskelbė skubią atvejo apžvalgą9 apie tai, kaip Europos 
Sąjungos institucijos ir agentūros įvykdė įsipareigojimą savo personalo planuose 2013–
2017 m. laikotarpiu (agentūrų atveju 2014–2018 m.) 5 % sumažinti darbuotojų skaičių. 
Dėl agentūrų, mes padarėme išvadą, kad 5 % sumažinimas buvo įvykdytas, nors ir su 
tam tikrais vėlavimais. Nors decentralizuotoms agentūroms su tradicinėmis užduotimis 
pavyko darbuotojų skaičių sumažinti 8,9 %, jų skaičius kai kurių decentralizuotų 
agentūrų ir vykdomųjų įstaigų atveju, atitinkamai, padidėjo 19,9 % ir 42,9 % naujoms 
užduotims ir pareigoms. 12 diagramoje nurodytas darbuotojų etatų skaičiaus 
procentinio pokyčio poveikis visų institucijų, įstaigų ir agentūrų personalo planuose. 

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

21 d. 
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12 diagrama. Darbuotojų etatų skaičiaus pokyčio personalo planuose 
2012–2017 m. analizė (procentais) 

 

Šaltinis: EAR. 

Audito Rūmų specialioji ataskaita dėl BPV  

53 Bendra pertvarkymo valdyba (BPV) yra įsikūrusi Briuselyje ir buvo įsteigta 2014 m. 
rugpjūčio mėn. siekiant suteikti politinį atsaką į finansinę krizę. Jos misija yra bet kokių 
žlungančių į jos kompetencijos sritį patenkančių bankų pertvarkymas. 2017 m. sausio 
mėn. BPV buvo 139 bankai (2018 m. – 127), įskaitant jos kompetencijos sričiai 
priklausančių 130 bankų grupių10. 

54 Specialaus audito11 metu buvo tikrinama, ar BPV yra pasirengusi veiksmingai 
vykdyti bankų pertvarkymą ir analizuojama BPV pertvarkymo planavimo kokybė atskirų 
bankų atveju, ar BPV buvo tinkamai įsteigta, siekiant atitikti pertvarkymo planavimo 

                                                      
10 2018 m. sausio 1 d. šis skaičius sumažėjo iki 127 bankų ir 119 bankų grupių. 

11 Specialioji ataskaita Nr. 23/2017: „Bendra pertvarkymo valdyba – sudėtinga bankų sąjungos užduotis 
pradėta vykdyti, bet dar daug reikia nuveikti“; paskelbta 2017 m. gruodžio 19 d. 
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statutinį pagrindą ir ar BPV turėjo tinkamų žmogiškųjų išteklių, kad galėtų vykdyti savo 
užduotis. 

55 Visose šiose srityse mes nustatėme trūkumų, nors BPV, kaip visiškai naujos 
struktūros, sukūrimas buvo labai didelis uždavinys ir bet kokie trūkumai turi būti 
vertinami šiame kontekste. Mes pateikėme keletą rekomendacijų, susijusių su 
pertvarkymo planų parengimu bei jos taisyklių ir gairių užbaigimu ir darbuotojų lygio ir 
žmogiškųjų išteklių procedūrų gerinimu. 

Audito Rūmų specialioji metinė ataskaita dėl neapibrėžtųjų 
įsipareigojimų, atsidarančių dėl BPV užduočių vykdymo 

56 Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamente12 nustatyta, kad Audito Rūmai 
parengia ataskaitą dėl visų neapibrėžtųjų įsipareigojimų, atsiradusių dėl BPV, Tarybos ir 
Komisijos užduočių pagal šį reglamentą vykdymo. 2016 m. gruodžio 31 d. BPV 
neapibrėžtieji įsipareigojimai sudarė 842 milijonus eurų iš ex ante įnašų, o 2017 m. 
rugsėjo 30 d. jie išaugo iki 1 420 milijonų eurų. 2016 m. BPV banko pertvarkymų 
neinicijavo ir nėra atskleistinų jokių 2016 finansinių metų su pertvarkymo sprendimais 
susijusių neapibrėžtųjų įsipareigojimų. Tačiau dėl 2017 m. birželio mėn. Banco Popular 
Español S.A. priimto pertvarkymo sprendimo Europos Teisingumo Teismo (ETT) 
Bendrajame Teisme prieš BPV pateikta 90 teismo bylų, o iki 2017 m. spalio pabaigos 
BPV apeliacinei komisijai buvo pateikti 46 apeliaciniai skundai, kuomet buvo paskelbta 
mūsų 2016 m. ataskaita dėl neapibrėžtųjų įsipareigojimų, atsiradusių dėl BPV užduočių 
vykdymo. Komisijai ir Tarybai buvo pranešta apie ETT Bendrajame Teisme iškeltas 26 
bylas, susijusias su tuo pačiu pertvarkymo sprendimu. Susiję neapibrėžtieji 
įsipareigojimai bus mūsų audito tema ir bus pateikti mūsų 2017 finansinių metų 
ataskaitoje. 

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

57 Be audito ataskaitų, kurios yra skirtos konkrečiai agentūroms, 2017 m. mes taip 
pat paskelbėme kelias specialiąsias audito ataskaitas dėl ES politikos įgyvendinimo, 
kurios buvo susijusios su kai kuriomis agentūromis (žr. 13 diagramą). 

                                                      
12 Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamento 92 straipsnio 4 dalis. 
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13 diagrama. Kitos su agentūromis susijusios EAR specialiosios ataskaitos 

 

Šaltinis: EAR. 
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ES agentūrų ir kitų įstaigų naudojamų 
akronimų sąrašas 

Akronimas Nesutrumpintas 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) 

CPVO 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 Londonas (JK) 
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) 
EIGE Europos lyčių lygybės institutas Vilnius (Lietuva) 
EIOPA Europos draudimo ir profesinių 

pensijų institucija 
Frankfurtas (Vokietija) 

EIT Europos inovacijos ir technologijos 
institutas 

Budapeštas (Vengrija) 

EMA Europos vaistų agentūra Londonas (JK) 
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EMCDDA 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) 

ERA Europos Sąjungos geležinkelių 
agentūra 

Valansjenas (Prancūzija) 

ERCEA Europos mokslinių tyrimų tarybos 
vykdomoji įstaiga 

Briuselis (Belgija) 

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) 

Euratomas  Euratomo tiekimo agentūra Liuksemburgas 
(Liuksemburgas) 

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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