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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo
(C7-0294/2011 – 2011/2235(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos cheminių medžiagų agentūros 2010 finansinių metų galutines 
metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 
2010 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2012 – C7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, kuriuo 
įsteigiama Europos cheminių medžiagų agentūra3, ypač į jo 97 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui
taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje4, ypač į jo 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. ... Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2010 
finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 
Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir 
Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje (L serijoje).

                                               
1 OL C 366, 2011 12 15, p. 33.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymo
(C7-0294/2011 – 2011/2235(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos cheminių medžiagų agentūros 2010 finansinių metų galutines 
metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2010 
finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2012 – C7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, kuriuo 
įsteigiama Europos cheminių medžiagų agentūra3, ypač į jo 97 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje4, ypač į jo 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. ... Europos cheminių medžiagų agentūros 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos cheminių medžiagų agentūros 
vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų 
paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

                                               
1 OL C 366, 2011 12 15, p. 33.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
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3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos cheminių medžiagų 
agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį
(C7-0294/2011 – 2011/2235(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos cheminių medžiagų agentūros 2010 finansinių metų galutines 
metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 
2010 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2012 – C7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, kuriuo 
įsteigiama Europos cheminių medžiagų agentūra3, ypač į jo 97 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje4, ypač į jo 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

A. kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 
2010 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės 
operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

B. kadangi 2011 m. gegužės 10 d. Parlamentas patvirtino Europos cheminių medžiagų 
agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2009 finansinių metų biudžetas 
įvykdytas5, ir savo prie sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje 
rezoliucijoje, inter alia:

                                               
1 OL C 366, 2011 12 15, p. 33.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
5 OL L 250, 2011 9 27, p. 150.
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– paragino Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie veiksmus, 
kurių imtasi siekiant patobulinti savo kontrolės sistemą ir sugriežtinti finansines 
procedūras, darbų srautus, veiksmų planus ir rizikos vertinimus,

– paragino Agentūrą veiksmingai užtikrinti, kad:

– būtų užtikrinamos visos finansinių sprendimų sudedamosios dalys;

– informacija, kuri būtina kiekvienu organizacijos lygmeniu, būtų tinkamai apibrėžta ir 
nukreipta;

– darbo programoje būtų nurodyti visi iš biudžeto skiriami ištekliai;

– finansinių procedūrų dokumentai ir kontroliniai sąrašai būtų parengti ir atnaujinti;

– paragino Agentūrą toliau tobulinti savo viešųjų pirkimų ir biudžeto vykdymo planavimą 
bei stebėseną, siekiant sumažinti perkeltų asignavimų dalį;

C. kadangi bendras Agentūros biudžetas 2010 m. buvo 75,5 mln. EUR, palyginti su 
70,4 mln. EUR 2009 m., t. y. padidėjo 7,24 proc.; 

D. kadangi Agentūra gavo 36 mln. EUR laikiną Europos Sąjungos ir ELPA įnašą;

Biudžeto ir finansų valdymas

1. pažymi, kad Audito Rūmai pranešė, jog 2010 m. Agentūros biudžetas siekė 75 mln. EUR, 
o Agentūra pranešė, kad 2010 finansinių metų biudžetą sudarė 75,5 mln. EUR; ragina 
Agentūrą ir Audito Rūmus pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, kokia yra 
tiksli 2010 m. Agentūros biudžeto suma, ir paaiškinti, kodėl tos pačios ataskaitos 
duomenys nesutampa;

2. pabrėžia, kad iš esmės Agentūra finansuojama mokesčiais, kuriuos už cheminių medžiagų 
registraciją moka pramonės atstovai, ir galimu ES įnašu, kaip numatė Sąjungos teisės aktų 
leidėjas;

3. primena, kad pradinis Sąjungos įnašas į Agentūros biudžetą 2010 m. siekė 
25,305 mln. EUR; tačiau pažymi, kad prie šios sumos buvo pridėta 8,7 mln. EUR 
susigrąžinto perviršio, todėl visa Sąjungos įnašo suma 2010 m. buvo 34,005 mln. EUR1; 
be to, patvirtina, kad buvo manoma, jog iki 2010 m. spalio mėn. ES įnašą reikės skirti 
eksploatavimo išlaidoms padengti, nes už mokesčius gautos pajamos Agentūrai bus 
paskiriamos tik metų pabaigoje;

4. pažymi, kad 2010 m. Agentūra nurodo ES laikiną įnašą 36 mln. EUR, nors šią sumą 
                                               
1 OL L 64, 2010 3 12, p. 447.
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sudaro ir ELPA įnašas;

5. nustatė, kad iš Agentūros biudžeto ir finansų valdymo ataskaitos matyti, jog Agentūra 
įsipareigojo grąžinti Komisijai visą ES laikiną įnašą, kai gaus debetinį dokumentą; ragina 
Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, ar grąžinimas atliekamas, 
kaip numatyta;

6. patvirtina, kad iš Agentūros biudžeto ir finansų valdymo ataskaitos matyti, jog pradinis 
2010 m. Agentūros biudžetas siekė 86 481 700 EUR; tačiau pažymi, kad per metus 
valdyba patvirtino du taisomuosius biudžetus, iš viso sumažindama biudžeto išlaidas 
11 mln. EUR (12,75 proc.);

7. pažymi, kad iš minėtos ataskaitos matyti, jog 2010 m. 1 antraštinei daliai patvirtintas 
biudžetas (47 214 285 EUR) buvo sumažintas 8 proc., t. y. 3 787 650,18 EUR; patvirtina 
Agentūros pastabą, kad pagrindinė sumažinimo priežastis buvo mažesnis įdarbintų 
darbuotojų skaičius, palyginti su pradiniais planais; taip pat pažymi, kad bendras 1 
antraštinės dalies vykdymo rodiklis siekė 97,2 proc.;

8. pažymi, kad iš šios ataskaitos matyti, jog 2 antraštinės dalies išlaidos sudarė 92,4 proc. 
taisomojo biudžeto (10 739 727,92 EUR, palyginti su 11 624 281,05 EUR), taip įvyko 
atšaukus keletą konsultacinių IT projektų, kurie bus įgyvendinami 2011 m. pagal būsimą 
užsakomąją sutartį;

9. konstatuoja, kad iš Agentūros metinės ataskaitos matyti, jog Agentūrai pavyko apdoroti 
beveik 23 tūkst. gaunamų mokesčių mokėjimų, kurie sudarė 349,7 mln. EUR. pajamų iš 
mokesčių;

10. pažymi, kad iš Audito Rūmų ataskaitos matyti, jog nuo 2010 m. Agentūra pati visiškai 
finansuoja savo veiklą, tačiau reikėtų persvarstyti Agentūros finansinio reglamento 
taikymo sritį ir įtraukti mechanizmą, skirtą Agentūros pajamų perviršiui išlaikyti, siekiant 
finansuoti būsimą veiklą;

11. atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kuriame teigiama, kad ateityje persvarstant 
Finansinį pagrindų reglamentą Agentūra įtrauks pasiūlymą dėl mechanizmo, skirto 
pajamų perviršiui valdyti; remdamasis Agentūros metine veiklos ataskaita supranta, kad 
buvo sudarytas susitarimas su gerai vertinamu išorės investicijų saugotoju ir rengiamas 
antrasis susitarimas, kuriuo siekiama užtikrinti sukauptų grynųjų pinigų atsargų, kurios 
turėtų būti pagrindinis Agentūros finansavimo šaltinis iki kito perspektyvinio finansinio 
plano laikotarpio pradžios 2014 m., saugojimą ir rizikos išsklaidymą; tikisi, kad Agentūra 
nuolat informuos biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją šiuo klausimu;

Asignavimų perkėlimas į kitą laikotarpį

12. konstatuoja, kad iš Agentūros biudžeto ir finansų valdymo ataskaitos matyti, jog perkelti 
įsipareigojimai ir mokėjimų asignavimai (12 254 740,59 EUR) daugiausia susiję su IT 
veiklos paramos išlaidomis (5 747 560,42 EUR) ir bendro pobūdžio Agentūros 
administravimu (1 555 943,82 EUR);

13. konstatuoja, kad iš šios ataskaitos taip pat matyti, jog visa 2 533 156,09 EUR suma buvo 
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panaikinta, o mokėjimų asignavimai iš 2009 m. biudžeto perkelti į kitų metų pradžią; 
pažymi, kad tai daugiausia susiję su Agentūros biudžeto 2 antraštine dalimi;

14. apgailestauja, kad savo ataskaitoje dėl 2010  finansinių metų Agentūros metinių ataskaitų 
Audito Rūmai nepaminėjo perkeltų ir panaikintų Agentūros asignavimų;

15. teigiamai vertina Agentūros pastangas gerinti išteklių planavimą bei stebėseną ir 
Agentūroje taikyti gaires, skirtas metinio periodiškumo principui skatinti; patvirtina, kad 
iš Agentūros pateiktos informacijos matyti, jog Agentūrai pavyko sumažinti perkėlimų 
skaičių nuo 29,7 proc. 2009 m. iki 16,3 proc. 2010 m.;

16. taip pat pabrėžia, kad nerealu tikėtis, jog per tuos pačius finansinius metus būtų galima ir 
įsipareigoti, ir sumokėti už visą veiklą, kuriai numatytas vienų metų biudžetas, ypač už 
projektinės veiklos išlaidas (pvz., IT sistemų tobulinimą), kadangi Agentūra pagal visas 
savo antraštines dalis dirba su nediferencijuotais asignavimais;

Viešųjų pirkimų procedūra

17. pažymi, kad iš Agentūros metinės veiklos ataskaitos taip pat matyti, jog 2010 m. buvo 
įgyvendinta 350 viešųjų pirkimų, įskaitant daugiamečius bendruosius susitarimus dėl IT, 
saugumo, kokybės ir valdymo konsultavimo paslaugų, dėl klausimų, susijusių su skirtinga 
komunikacija, ir dėl kalbų mokymo;

18. patvirtina, kad daug susitarimų buvo sudaryta pagal dabartinius bendruosius susitarimus 
dėl IT konsultavimo paslaugų ir dėl mokslinių, techninių, aplinkos ir socialinių bei 
ekonominių klausimų, susijusių su REACH;

Žmogiškųjų išteklių valdymas

19. pažymi, kad iš Agentūros veiklos ataskaitos matyti, jog 2010 m Agentūra įdarbino 
daugiau nei 120 naujų darbuotojų; patvirtina, kad, siekiant sustiprinti Agentūros mokslinį 
pajėgumą, daug dėmesio buvo skiriama ekspertų įdarbinimui; pažymi, kad buvo teikiama 
pirmenybė vidurinės ir aukščiausios grandies vadovų įdarbinimui, taip siekiant užtikrinti, 
kad nuo 2011 m. sausio mėn. būtų įgyvendinta nauja organizacinė struktūra;

20. ragina Agentūrą kuriant darbo programą geriau planuoti su žmogiškaisiais ištekliais 
susijusią veiklą ir projektus; pažymi, kad iš Agentūros metinės veiklos ataskaitos matyti, 
jog dėl aukšto rodiklio ir registracijos terminų poveikio žmogiškųjų išteklių paslaugoms 
pirmenybė nebuvo skiriama mokymui ir keletas žmogiškųjų išteklių projektų buvo atidėti 
arba įgyvendinti ne taip gerai, kaip numatyta iš pradžių;

Vidaus auditas
21. mano, kad Agentūra, tobulindama integruotą kokybės valdymo sistemą (ISO9001), 

pagerino savo administravimo procesą (įskaitant finansines procedūras) ir einamųjų darbų 
srautą; be to, palankiai vertina tai, kad Agentūra į savo prioritetų nustatymą atliekant 
auditą ir įgyvendinant darbo planą ir, kai tinkama, kaip sprendimų priėmimo pagrindą 
įtraukė rizikos vertinimą; mano, kad tai yra geriausia patirtis, kuria turėtų vadovautis ir 
kitos agentūros;
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22. pripažįsta, kad iš Agentūros pateiktos informacijos matyti, jog Vidaus audito tarnyba 
atliko patariamąją užduotį dėl pasirengimo registracijai, jos išvados 
2010 m. balandžio 14 d. buvo išleistos ir perduotos Agentūros direktoriui; pabrėžia, kad 
šio audito tikslas – įvertinti Agentūros pasirengimą laikytis būsimų registracijos terminų;

23. šiuo požiūriu teigiamai vertina Agentūros įsteigtą atskirą registracijos ir dokumentų 
pateikimo skyrių bei nenumatytų atvejų darbo grupę; tačiau ragina Agentūrą nuosekliau 
tvarkyti bylas; pažymi, kad bylų tvarkymas yra būtinas atliekant registraciją ir kad šiuo 
požiūriu Agentūra turėtų labiau pasistengti ir nustatyti standartinį registravimo taisyklių 
atnaujinimo procesą ir pakankamą informacijos perdavimą bei dėl taisyklių atnaujinimo 
priimtų sprendimų dokumentavimą;

24. taip pat ragina Agentūrą rengti savo registracijos skyriaus darbuotojus didėjančiam darbo 
krūviui, palyginti su šiandienos darbo krūviu, mokant juos (ypač vidurinės grandies 
vadovus) ir sudarant pagrindinių darbuotojų pavadavimo susitarimus; pabrėžia, kad 
registracijos skyriaus dėmesys turėtų būti sutelkiamas į pagrindinę veiklą, kuriai reikia 
konkrečių su registracija susijusių žinių;

25. ragina Agentūrą teikiant ataskaitas paisyti griežtos metodikos „iš viršaus į apačią“ („iš 
apačios į viršų“) ir aiškių pagrindinių principų, siekiant nustatyti tinkamus rodiklius ir 
priemones, kuriuos turi naudoti Agentūra;

26. patvirtina, kad iš Agentūros pateiktos informacijos matyti, jog 2010 m. Vidaus audito 
tarnyba atliko du patikinimo vidaus auditus – vieną dėl darbuotojų pavadavimo proceso, 
kitą dėl mokesčių sąskaitų faktūrų išrašymo proceso;

Veikla

27. pažymi, kad maždaug 2010 m. pabaigoje baigėsi du svarbūs REACH ir Klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo reglamento terminai; todėl palankiai vertina tai, kad Agentūra 
sėkmingai priėmė ir tvarkė 25 tūkst. registracijos bylų dėl 4,3 tūkst. arba visoje Europoje 
naudojamų, arba pačių pavojingiausių cheminių medžiagų ir daugiau nei 3 mln. pranešimų 
dėl daugiau nei 100 tūkst. medžiagų, kurios yra suklasifikuotos ir, siekiant apsaugoti 
vartotoją, turi būti ženklinamos;

28. teigiamai vertina Agentūros iniciatyvas dar labiau orientuotis į klientus ir tobulinti 
grįžtamosios informacijos procedūras; ypač džiaugiasi, kad Agentūra skyrė daug dėmesio 
su komunikacija susijusiai veiklai, pvz., suinteresuotųjų subjektų dienoms, leidiniams ar 
pagalbos tarnybos teikiamai paramai;

Agentūrų tinklo koordinatoriaus vaidmuo
29. giria Agentūrą už jos, kaip agentūrų tinklo koordinatorės, veiksmingą darbą atliekant 

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

o
o o

30. atkreipia dėmesį į savo rekomendacijas, pateiktas ankstesniuose pranešimuose dėl 
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biudžeto įvykdymo patvirtinimo, išdėstytas šios rezoliucijos priede;

31. pažymi, kad kitos prie sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridedamos 
pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2012 m. ... rezoliucijoje dėl 
ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.
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Priedas

Pastarųjų metų Europos Parlamento rekomendacijos

Europos cheminių 
medžiagų agentūra 2008 m. 2009 m.

Veikla
– Agentūrai būtų naudinga nustatyti grįžtamosios informacijos procedūras ir labiau 
orientuotis į klientus. – Reikalauja, kad Audito Rūmai atliktų Agentūros veiklos auditą.

Biudžeto ir finansų 
valdymas

– Ragina Agentūrą imtis priemonių, siekiant pagerinti išteklių ir asignavimų 
planavimą ir stebėseną (41 proc. veiklos išlaidoms skirtų asignavimų buvo perkelta 
į kitų metų pradžią, o 37,5 proc. – panaikinta);
– ragina Komisiją išnagrinėti priemones, kuriomis užtikrinama, kad grynųjų pinigų 
valdymo principas atsižvelgiant į poreikius būtų taikomas visapusiškai (2008 m. 
grynųjų pinigų atsargos – 18 747 210,75 EUR). 

– Ragina Agentūrą toliau tobulinti savo viešųjų pirkimų ir biudžeto vykdymo planavimą bei 
stebėseną, siekiant sumažinti perkeltų asignavimų dalį; pažymi, kad Audito Rūmai nustatė, 
jog į 2010 finansinius metus buvo perkelta 20 mln. EUR (29 proc. asignavimų), iš kurių apie 
88 proc. susiję su metų pabaigoje neįgyvendinta veikla (arba, kai kuriais atvejais, 
negautomis prekėmis); taip pat pažymi, kad buvo panaikinta 5 proc. (3 mln. EUR) 
asignavimų.

Europos cheminių 
medžiagų agentūra 2008 m. 2009 m.
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Žmogiškieji ištekliai

– Primena Agentūrai, kad reikia įgyvendinti priėmimo į darbą procedūrą;
– skaidrumo klausimai: per 14 įdarbinimo procedūrų nebuvo užtikrintas atrankos 
komisijos narių nepriklausomumas, kadangi Agentūros direktorius buvo šios 
komisijos pirmininkas; – DŽIAUGIASI, kad Agentūra nusprendė, jog direktorius 
nuo šiol nedalyvaus atrankos komisijų darbe;
– ragina Agentūrą numatyti gerai apibrėžtas perdavimo procedūras.

– Svarbu, kad Agentūra ir toliau stebėtų savo biudžeto ir įdarbinimo plano įgyvendinimą.

Vidaus auditas
– Iš trijų procedūrų audito matyti suvestinių dokumentų, susijusių su atrankos 
komisijų darbu (trūksta pagrindimo), trūkumai.

– Ragina Agentūros vykdomąjį direktorių pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai 
institucijai apie šio audito plano turinį;
– ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie veiksmus, kurių 
imtasi siekiant patobulinti savo kontrolės sistemą ir sugriežtinti finansines procedūras, darbų 
srautus, auditus, veiksmų planus ir rizikos vertinimus;
– ragina Agentūrą veiksmingai užtikrinti, kad:
– būtų užtikrinamos visos finansinių sprendimų sudedamosios dalys;
– informacija, kuri būtina kiekvienu organizacijos lygmeniu, būtų tinkamai apibrėžta ir 

nukreipta;
– darbo programoje būtų nurodyti visi iš biudžeto skiriami ištekliai;
– finansinių procedūrų dokumentai ir kontroliniai sąrašai būtų parengti ir atnaujinti.


