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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos GNSS agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(C7-0292/2011 – 2011/2233(DEC))

Europos Parlamentas,

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

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos GNSS 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 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 912/2010, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra3, ypač į jo 14 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 reglamento4 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

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

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Pramonės, mokslinių tyrimų 
ir energetikos komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. ... Europos GNSS 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 GNSS 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. 112.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 276, 2010 10 20, p. 11.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos GNSS agentūros 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymo
(C7-0292/2011 – 2011/2233(DEC))

Europos Parlamentas,

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

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos GNSS 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 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 912/20410, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra3, ypač į jo 14 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 reglamento4 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

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

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Pramonės, mokslinių tyrimų 
ir energetikos komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. ... Europos GNSS agentūros 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos GNSS 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. 112.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 276, 2010 10 20, p. 11.
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 GNSS agentūros 
2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį
(C7-0292/2011 – 2011/2233(DEC))

Europos Parlamentas,

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

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos GNSS 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 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 912/2010, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra3, ypač į jo 14 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 reglamento4 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

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

A. kadangi Europos GNSS agentūra 2006 m. tapo finansiškai savarankiška institucija;

B. kadangi Audito Rūmai pareiškė, kad negalėjo susidaryti nuomonės dėl Agentūros 2007 
finansinių metų finansinių ataskaitų, ir nurodė, kad 2007 m. buvo persvarstoma visa 
projekto GALILEO sandara, o Agentūros finansinės ataskaitos buvo parengtos 
neaiškiomis teisinėmis aplinkybėmis;

C. kadangi Audito Rūmai 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų patikimumo ir 
jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą pateikė su 
išlygomis;

D. kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 
2009 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos patikimos, o ataskaitose atspindimos
operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

                                               
1 OL C 366, 2011 12 15, p. 112.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 276, 2010 10 20, p. 11.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
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E. kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros metinių finansinių ataskaitų 
atidėjo sprendimą dėl 2010 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų patikimumo;

F. kadangi Parlamentas 2011 m. gegužės 10 d. patvirtino Europos GNSS agentūros 
vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas1, ir 
prie sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje rezoliucijoje, be kita ko:
– primygtinai ragino Agentūrą pakoreguoti galutinį biudžetą, kurį ji paskelbė 

2010 m. kovo 31 d., nes jis neatspindėjo galutinio administracinės valdybos 
patvirtinto 2009 m. biudžeto ir į jį nebuvo įtrauktos pajamos,

– primygtinai ragino Agentūrą pašalinti darbuotojų atrankos procedūrų 
trūkumus, dėl kurių pažeidžiamas vienodo požiūrio principas taikant 
tinkamumo kriterijus įdarbinimo procedūroms, kuriose gali dalyvauti vidaus ir 
išorės kandidatai,

– ragino Agentūrą pataisyti nepaskelbtus ir nepatikrintus dalyvavimo 
Septintojoje bendrojoje mokslinių tyrimų programoje atmetimo kriterijus,

– pažymėjo, jog biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija sistemingai nepateikė 
įrodymų, kad buvo tikrinama, ar galimi naudos gavėjai, dalyvaujantys vienoje 
iš neįvykdytų temų, atitiko mažųjų ir vidutinių įmonių kriterijus;

G. kadangi Agentūros 2010 m. biudžetas buvo 15 900 000 EUR, palyginti su 
44 400 000 EUR 2009 m., taigi sumažėjo 64,19 proc.; kadangi pradinis Europos 
Sąjungos įnašas į Agentūros 2010 m. biudžetą buvo 7 890 000 EUR;

Agentūros finansinių ataskaitų patikimumas

1. pažymi, kad 2010 m. Agentūra įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 4 400 000 EUR: 
palydovų magnetinių kreipiklių, palydovų variklių, palydovų degalų rezervuarų (skirtų 
suderinimui orbitoje) ir pagrindinės būsenos rubidžio atominių laikrodžių (skirtų visiško 
operacinio pajėgumo žemės misijos segmentui);

2. yra susirūpinęs, kad šis turtas buvo užregistruotas kaip mokslinių tyrimų išlaidos, nors 
turėjo būti klasifikuotas kaip Agentūros Komisijai perduotinas turtas; būgštauja, kad dėl 
šios priežasties Agentūros 2010 m. finansinės ataskaitos neteisingos ir kad nurodytas 
4 400 000 EUR suma mažesnis turtas ir ta pačia suma mažesni ekonominės veiklos 
rezultatai;

3. todėl primygtinai ragina Agentūrą nedelsiant imtis veiksmų šiuo klausimu ir pranešti 
biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, kokių priemonių imtasi siekiant iki 2012 m. 
kovo mėn. ištaisyti šią klaidą, kad Europos Parlamentas, balsuodamas per plenarinį 
posėdį, galėtų jas atsižvelgti;

4. atkreipia dėmesį į Agentūros pateiktą atsakymą į šį klausimą Audito Rūmams ir 
pripažįsta, kad Agentūra savo sprendimą į savo finansines ataskaitas šios įrangos 
neįtraukti kaip turto pagrindė šiomis priežastimis:

– IOV/FOC projekto etapu siekiama įvertinti techninį sistemos pajėgumą, nes 

                                               
1 OL L 250, 2011 9 27, p. 232.
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2010 m. tai nebuvo padaryta;
– pagal Matimop susitarimą Agentūra niekada neketino įsigyti šios įrangos, ja 

niekada nedisponavo ir niekada nedisponuos;
– vykdant apskaitą atrodė nelogiška įrangą, kuri Agentūrai neteikia jokios 

ekonominės naudos ir (arba) vertės, laikyti Agentūros turtu;
– dėl pirmiau išvardytų priežasčių ir atsižvelgiant į nuoseklias tokiam atvejui 

taikytinas Komisijos apskaitos taisykles, šios įrangos išlaidos įtrauktos į 2010 m. 
mokslinių tyrimų išlaidas;

5. pripažįsta taip pat Audito Rūmų pastabas, kad, įsigaliojus Reglamentui (EB) 
Nr. 683/2008, dauguma veiklos ir turto, susijusių su programomis EGNOS ir 
GALILEO, 2009 m. gruodžio mėn. buvo perduota Komisijai, tačiau 2010 m. gruodžio 
31 d. vis dar nebuvo nustatyta Agentūros turimų 2 000 000 EUR, susijusių su Europos 
kosmoso agentūros teikiama technine parama, padėtis; todėl primygtinai ragina 
Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, kokių veiksmų ėmėsi 
siekdama išspręsti šį klausimą, nes savo atsakyme Agentūra nurodė, kad pervedimas 
turėjo būti baigtas 2011 m. rugsėjo mėn.;

Biudžeto ir finansų valdymas

6. nustato, remdamasis Agentūros metinėmis finansinėmis ataskaitomis, kad Sąjunga 
Agentūros 2010 m. biudžetui skyrė 8 125 900 EUR dotaciją, palyginti su 
6 604 600 EUR 2009 m.; tačiau pažymi, kad
– Audito Rūmų ataskaitoje dėl Agentūros 2010 m. metinių finansinių ataskaitų 

teigiama, jog Agentūra nurodė, kad Sąjungos įnašas sudarė 8 700 000 EUR;
– 2010 m. biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje nurodoma, kad Sąjungos įnašas 

sudarė 7 890 000 EUR;
– iš galutinio Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto 

patvirtinimo matyti, kad Sąjungos įnašas sudarė 5 135 000 EUR1;

primygtinai ragina Agentūrą ir Komisiją biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai 
pranešti, koks iš tiesų buvo Sąjungos įnašas į Agentūros 2010 m. biudžetą, ir paaiškinti, 
kodėl skiriasi turimi duomenys;

7. pripažįsta, remdamasis 2010 m. biudžeto ir finansų valdymo ataskaita, kad 
administracinė valdyba turėjo atlikti vieną 2010 m. biudžeto pakeitimą; atkreipia dėmesį 
į tai, kad taisomasis biudžetas atspindėjo Įmonių ir pramonės generalinio direktorato 
sprendimą padidinti biudžeto išlaidų kategorijos 3100 „Tyrimams skirtos išlaidos“ 
mokėjimų asignavimus 800 000 EUR tam, kad būtų išsaugoti pajėgumai finansuoti iš 
praėjusių metų perkeltus ir 2010 m. prisiimtus įsipareigojimus;

8. nustato, remdamasis biudžeto ir finansų valdymo ataskaita, kad išlaidų, finansuotų 
Sąjungos lėšomis, skirtomis veiklos dotacijoms, biudžeto įvykdymo lygis buvo 

                                               
1 OL L 64, 2010 3 12, p. 656.
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97 proc., o asignuotosiomis pajamomis finansuotos pagrindinės veiklos biudžeto 
įvykdymo lygis – 89 proc.; visų pirma pažymi, kad Agentūra

– įvykdė 96 proc. įsipareigojimų ir 89 proc. mokėjimų pagal I antraštinę dalį 
(Išlaidos darbuotojams);

– įvykdė 99 proc. įsipareigojimų ir 78 proc. mokėjimų pagal II antraštinę dalį 
(Administracinės išlaidos);

– įvykdė 99 proc. įsipareigojimų ir 60 proc. mokėjimų pagal III antraštinę dalį 
(Veiklos išlaidos);

yra susirūpinęs, kad pagal III antraštinę dalį Agentūra įvykdė tik 60 proc. mokėjimų, 
palyginti su 97 proc. 2009 m.; ragina Agentūrą imtis atitinkamų priemonių ir užtikrinti 
geresnį mokėjimų vykdymo rodiklį;

9. nustato, remdamasis pirmiau minėta ataskaita, kad 2010 m. direktorius leido atlikti du 
vidaus perkėlimus, kurių bendra vertė buvo 205 000 EUR;

10. atkreipia dėmesį į metinę veiklos ataskaitą, kurioje teigiama, kad Agentūra gavo 
2 606 675 EUR išankstinį Komisijos finansavimą ir 4 556 158 EUR pagal susitarimą 
dėl Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos įgaliojimų;

Dotacijų skyrimo procedūros

11. ragina Agentūrą ištaisyti Audito Rūmų nustatytus trūkumus, susijusius su dotacijų 
teikimo pagal Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos antrą kvietimą teikti 
pasiūlymus, susijusius su GALILEO projektu, kurių biudžetas sudarė 26 000 000 EUR, 
vertinimo procedūra; visų pirma pripažįsta Audito Rūmų pastabas, kad nebuvo nustatyti 
pareiškėjų finansinio pajėgumo vertinimo kriterijai ir kad, nors didžiausias 
kompensavimo lygis buvo nustatomas atsižvelgiant į pareiškėjo statusą, Agentūra šio 
statuso netikrino;

12. be to, ragina Agentūrą ištaisyti Audito Rūmų nustatytus trūkumus, susijusius su dviem 
susitarimais dėl dotacijų pagal Šeštosios bendrosios mokslinių tyrimų programos (6BP) 
trečią kvietimą teikti pasiūlymus; visų pirma pažymi, kad naudos gavėjų pateiktos 
išlaidų deklaracijos buvo pagrįstos ne tikrosiomis išlaidomis, o standartiniais nustatytais 
dydžiais; primena Agentūrai, kad tai nesuderinama su Sąjungos finansiniams įnašams 
taikomu ne pelno principu ir kad Agentūra turėtų nedelsiant ištaisyti šią padėtį;

13. be to, pripažįsta Audito Rūmų pateiktas pastabas, kad penkių tikrintų dotacijų, visų 
pirma susijusių su Šeštąja bendrąja mokslinių tyrimų programa, atvejais nuo vienų iki 
trejų metų vėlavo jų įgyvendinimas ir nuosekliai didėjo pradinė sutarčių vertė; atkreipia 
dėmesį į tai, jog Agentūra šį vėlavimą pateisino teigdama, kad nuolat kinta šios veiklos 
technologinio modernumo pobūdis, todėl Agentūra nusprendė iš dalies pakeisti sutartis 
ir pratęsti dotacijų įgyvendinimą;

Viešųjų pirkimų srities veikla

14. pažymi, remdamasis Agentūros metinės veiklos ataskaita, kad 2010 m. Agentūra vykdė 
šią su viešaisiais pirkimais susijusią veiklą:
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– pateikė 65 pirkimo užsakymus, kurių bendra vertė sudarė apytiksliai 
900 000 EUR;

– atliko 6 derybų procedūras, kurių bendra vertė sudarė apytiksliai 470 000 EUR;
– pateikė 3 atvirus kvietimus teikti paraiškas, kurių bendra vertė sudarė apytiksliai 

9 400 000 EUR;

Metinės veiklos ataskaitos atitiktis metinei darbo programai

15. pažymi, kad Agentūros metinės veiklos ataskaita ne visada atspindi jos metinę darbo 
programą; be to, nurodo, kad Agentūros metinės darbo programos tikslai nepakankamai 
aiškūs, taigi gana sudėtinga įvertinti ir patikrinti, ar jie pasiekti; todėl primygtinai ragina 
Agentūrą patobulinti savo metinę darbo programą, kad biudžeto įvykdymą tvirtinanti 
institucija galėtų geriau įvertinti Agentūros veiklos veiksmingumą;

Žmogiškieji ištekliai

16. primygtinai ragina Agentūrą tobulinti atrankos procedūras, kad nebūtų pažeidžiamas 
įdarbinimo skaidrumo principas; pripažįsta Audito Rūmų pateiktas pastabas, kad 
tikrintų personalo atrankos procedūrų atveju nebuvo nustatyti minimalus taškų skaičius, 
kuriuos kandidatai privalėjo gauti tam, kad būtų pakviesti į testus raštu ar pokalbį arba 
įtraukti į tinkamų kandidatų sąrašą;

17. pažymi, remdamasis metinėmis veiklos ataskaitomis, kad Agentūra pradėjo 
16 įdarbinimo procedūrų ir kad metų pabaigoje joje iš viso dirbo 40 darbuotojų;

18. taip pat pažymi, jog Agentūra savo metinėje darbo programoje numatė, kad institucijoje 
iš viso dirbs 42 darbuotojai, o 2010 m. gruodžio 31 d. Agentūroje dirbo 40 darbuotojų 
(5 daugiau nei praėjusiais metais): 18 užsiėmė pagrindine veikla, 14 – administracine 
veikla, 8 – mišria veikla;

Vidaus auditas

19. pripažįsta, remdamasis metinės veiklos ataskaita, kad Agentūra baigė rengti savo rizikos 
valdymo politiką ir įdiegė rizikos registrą;

20. be to, atkreipia dėmesį į Agentūros pastabas, kurias ji pateikė savo metinės veiklos 
ataskaitoje, kad 2010 m. pabaigoje buvo įgyvendintos visos Vidaus audito tarnybos 
pateiktos esminės rekomendacijos, tačiau liko 5 neįgyvendintos rekomendacijos, 
susijusios su:

– metinės darbo programos tikslų ir veiklos rodiklių paskelbimu,
– būtinybe įforminti dokumentais administracinės valdybos apskaitos pareigūno 

paskyrimą,
– atitinkamų finansavimo sprendimų priėmimu;

– pagrindinės kontrolės, atliekamos skirstant dotacijas, gerinimu,
– finansinių įgaliojimų atnaujinimu ir nuolatiniu kaupiamosios apskaitos naudotojų 

teisių vertinimu;

°
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° °
21. atkreipia dėmesį į savo ankstesniuose pranešimuose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

pateiktas rekomendacijas, kaip nurodyta šios rezoliucijos priede;
22. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios 

pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2012 m. ... rezoliucijoje dėl 
agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.
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Priedas
Pastaraisiais metais pateiktos Europos Parlamento rekomendacijos

Europos GNSS 
priežiūros 
agentūra

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m.

Biudžeto ir 
finansų valdymas

- nustatyti valdymo ir 
kontrolės sistemų veikimo 
trūkumai: 12 atvejų operaciją
pradėjęs vykdyti pareigūnas 
neturėjo reikiamų įgaliojimų, 
ir nebuvo laikytasi tinkamos 
finansinės  grandinės

- nustatyti su projektų 
GALILEO ir EGNOS turtu 
susiję neaiškumai

- nustatyti biudžeto valdymo trūkumai: nebuvo 
aiškios Agentūros darbo programos ir biudžeto 
sąsajos, lėšų perkėlimai nebuvo nei tinkamai 
pagrįsti, nei patvirtinti dokumentais, susigrąžinimo 
pavedimai ne kartą pernelyg vėlai įregistruoti 
biudžetinėse sąskaitose, o biudžeto įvykdymas 
pateikiamas nenuosekliai
- net ir de facto 50 proc. sumažinus biudžetą, 
pagrindinei veiklai skirtų įsipareigojimų ir 
mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 
žemas: panaudota 63 proc. įsipareigojimų 
asignavimų ir 51 proc. mokėjimų asignavimų
- Europos Parlamentas apgailestauja dėl to, kad 
Audito Rūmai 2007 finansinių metų metinių 
finansinių ataskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo 
pareiškimą pateikė su išlygomis
– nustatyti su projektų GALILEO ir EGNOS turtu 
susiję neaiškumai

- nustatyti biudžeto valdymo trūkumai, 
t. y. nesudarytas atitinkamas taisomasis 
biudžetas

- Europos Parlamentas apgailestauja dėl 
to, kad Audito Rūmai 2008 finansinių 
metų metinių finansinių ataskaitų 
patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų 
teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo 
pareiškimą pateikė su išlygomis

- nustatyti su projektų GALILEO ir 
EGNOS turtu susiję neaiškumai

- nepaskelbti ir nepatikrinti dalyvavimo 
Septintojoje bendrojoje programoje atmetimo 
kriterijai, o biudžeto įvykdymą tvirtinanti 
institucija sistemingai nepateikė įrodymų, kad 
buvo tikrinama, ar galimi naudos gavėjai, 
dalyvaujantys vienoje iš temų, atitiko mažųjų ir 
vidutinių įmonių kriterijus

- galutinis biudžetas, kurį Agentūra paskelbė 
2010 m. kovo 31 d., neatspindėjo galutinio 
administracinės valdybos patvirtinto 2009 m. 
biudžeto ir į jį nebuvo įtrauktos jos pajamos, 
todėl Europos Parlamentas primygtinai ragina 
Agentūrą ištaisyti padėtį ir pranešti biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie pokyčius

Žmogiškieji 
ištekliai

nepateikta nepateikta nepateikta

- nustatyti darbuotojų atrankos procedūrų 
trūkumai
- reikia pašalinti trūkumus, dėl kurių 
pažeidžiamas vienodo požiūrio principas taikant 
tinkamumo kriterijus įdarbinimo procedūroms, 
kuriose gali dalyvauti vidaus ir išorės kandidatai

Vidaus auditas nepateikta nepateikta

- Europos Parlamentas ragina Agentūrą 
įgyvendinti dvi paskutines 2007 m. 
Vidaus audito tarnybos pateiktas 
rekomendacijas, susijusias su itin 
svarbiomis pareigomis ir pareigų 
aprašymu

- Europos Parlamentas pripažįsta, kad reikia 
įgyvendinti kitas dvi svarbias Vidaus audito 
tarnybos pateiktas rekomendacijas, susijusias su 
itin svarbiomis pareigomis ir pareigų aprašymu
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