
LT 

 

 
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų metinės ataskaitos dėl ES agentūrų pagrindines mintis. Visa 
ataskaita pateikta www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – atstovas ryšiams su visuomene T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – atstovas spaudai  T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2018 m. spalio 9 d. 

 
 

Palankus būklės įvertinimas visoms 41 ES agentūrai, 
išskyrus vieną, – teigia auditoriai 
Europos Audito Rūmai savo parašu patvirtino 2017 m. Europos Sąjungos 41 agentūros finansines 
ataskaitas ir pareiškė palankias nuomones dėl agentūrų finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų. 
Atspindimų mokėjimų atžvilgiu jie taip pat pareiškė palankią nuomonę dėl visų agentūrų, išskyrus 
vieną – Europos prieglobsčio paramos biurą – dėl kurio jie nustatė keletą trūkumų. ES agentūros 
vykdo konkrečias technines, mokslines ar valdymo užduotis, padedančias ES institucijoms formuoti 
ir įgyvendinti politiką. 

ES agentūros yra įsikūrusios visoje Europoje, jose dirba apie 10 000 darbuotojų. Bendras visų ES 
agentūrų, išskyrus Bendrą pertvarkymo valdybą (BPV), 2017 m. biudžetas sudarė 3,5 milijardo eurų, o 
tai tolygu apie 2,7 % viso ES biudžeto. BPV 2017 m. biudžetas sudarė 6,6 milijardo eurų ir buvo 
finansuojamas iš kredito institucijų įnašų.  

„ES agentūros yra svarbi ES institucinės aplinkos dalis ir priartina Europą prie jos piliečių ir įmonių. 
Mūsų atliktas 2017 m. auditas patvirtino teigiamus rezultatus, kurie buvo skelbti ankstesniais metais. 
Nepaisant to, vis dar yra galimybių gerinti padėtį, visų pirma patikimo finansų valdymo srityje“, – 
pasakė už metinius agentūrų auditus atsakingas Europos Audito Rūmų narys Rimantas Šadžius. 

Pareiškę palankias audito nuomones dėl visų kitų agentūrų, Audito Rūmai pareiškė neigiamą nuomonę 
dėl Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų. 
Auditoriai atkreipia dėmesį į kritinę EASO personalo valdymo padėtį, kuri jų žodžiais, pablogėjo 
eksponentiškai ir kelia didelę riziką biuro veiklai. Jie pažymi, kad EASO atliekami mokėjimai sistemingai 
pažeidė teisės aktus, o tai rodo nepakankamą vidaus kontrolę, visų pirma viešųjų pirkimų ir įdarbinimo 
procedūrų atžvilgiu. Kalbant apie kitas agentūras, palyginti su ankstesniais metais, pastabų dėl 
mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo skaičius sumažėjo, o tai, auditorių teigimu, rodo nenutrūkstamas 
agentūrų pastangas laikytis teisinio pagrindo nuostatų, visų pirma išdėstytų Finansiniame reglamente 
ir Tarnybos nuostatuose.  

http://www.eca.europa.eu/
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Dvi Londone įsikūrusios agentūros – Europos vaistų agentūra (EMA) ir Europos bankininkystės 
institucija (EBI) – 2019 m. pasitrauks iš JK. Auditoriai aptaria dabartinių lizingo sutarčių dviejose 
Londono agentūrose ir galimo pajamų sumažėjimo poveikį Jungtinei Karalystei išstojus iš ES.  

Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) ir BPV atveju, kurios yra (iš dalies) finansuojamos iš 
savo lėšų, auditoriai atkreipia dėmesį į neteisingo mokesčių apskaičiavimo riziką taikant dabartines 
kontrolės sistemas. 

Patikimo finansų valdymo srityje agentūros padarė nemažą pažangą pereidamos prie suderinamų IT 
sistemų – dėl šio klausimo auditoriai teikė pastabas per praėjusių metų auditą. Panašiai, jie padarė 
nemažą pažangą diegdami elektroninius pirkimus, siekiant padidinti efektyvumą ir skaidrumą. Vis 
dėlto 14 agentūrų atveju auditoriai nustatė trūkumų, susijusių su kai kurių viešųjų pirkimų procedūrų 
valdymu, keldami klausimą, ar už panaudotas lėšas jos teikia didžiausią naudą. 

Pastabos leidėjams 

41 ES agentūra vykdo konkrečias technines, mokslines ar valdymo užduotis, padedančias ES 
institucijoms formuoti ir įgyvendinti politiką. Jos turi didelę įtaką politikos formavimui ir sprendimų 
priėmimui bei programų įgyvendinimui tokiose srityse, kaip sveikata, sauga, saugumas, laisvė ir 
teisingumas.  

32 decentralizuotos agentūros vaidina svarbų vaidmenį formuojant ir įgyvendinant įvairių sričių ES 
politiką, ypač vykdant techninio, mokslinio, operatyvinio ir / arba norminio pobūdžio užduotis. 
Šešioms Komisijos vykdomosioms įstaigoms yra pavestos vykdomosios ir veiklos užduotys, susijusios 
su viena ar daugiau ES programų, ir jos įsteigtos nustatytam laikotarpiui. Europos inovacijų ir 
technologijų institute sutelkiami moksliniai, verslo ir švietimo ištekliai, siekiant išplėsti ES inovacinius 
pajėgumus teikiant dotacijas. Euratomo tiekimo agentūra prisideda prie Europos atominės energijos 
bendrijos sutartyje nustatytų tikslų. Bendra pertvarkymo valdyba (BPV) užtikrina tvarkingą 
neveikiančių bankų pertvarkymą kuo mažiau paveikiant realiąją ekonomiką ir viešuosius finansus. 

 

ES agentūros ir kitos įstaigos 

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 ir 
maisto programų vykdomoji 
įstaiga 

Liuksemburgas 
(Liuksemburgas) 

CPVO Bendrijos augalų veislių 
tarnyba 

Anžė (Prancūzija) 
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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) 

EFCA 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) 

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) 
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EU-OSHA Europos darbuotojų saugos 
ir sveikatos agentūra 

Bilbao (Ispanija) 

ESA  Euratomo tiekimo agentūra Liuksemburgas 
(Liuksemburgas) 

EUROFOU
ND 

Europos gyvenimo ir darbo 
sąlygų gerinimo fondas 

Dublinas (Airija) 

EUROJUST
AS 

Europos Sąjungos teisminio 
bendradarbiavimo padalinys 

Haga 
(Nyderlandai) 

EUROPOL
AS 

Europos policijos biuras 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) 

 

Apibendrinantis dokumentas „2017 m. ES agentūrų auditas trumpai“ paskelbtas 23 ES kalbomis EAR 
interneto svetainėje (eca.europa.eu). Pilna 2017 m. metinė ataskaita dėl ES agentūrų šiuo metu 
paskelbta anglų k.; vėliau ji bus paskelbta kitomis kalbomis. 

 

https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/ecadefault.aspx

