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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2010 finansinių metų biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo
(C7-0276/2010 – 2011/2215(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2010 finansinių metų 
galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
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 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantį 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą3, ypač į jo 21 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 straipsnyje1, ypač į jo 94 straipsnį,

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

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. ... Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 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 Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 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. 9.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 53, 2007 2 22, p. 1.
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2010 finansinių metų sąskaitų 
uždarymo
(C7-0276/2010 – 2011/2215(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2010 finansinių metų 
galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros 2010 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros 
atsakymais2,

– 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 reglamento3, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantį 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą4, ypač į jo 21 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 straipsnyje5, ypač į jo 94 straipsnį,

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

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. ... Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2010 finansinių metų sąskaitų 
uždarymui;

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

                                                                                                                                                  
1 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
2 OL C 366, 2011 12 15, p. 9.
3 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
4 OL L 53, 2007 2 22, p. .
5 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 Sąjungos 
pagrindinių teisių agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį
(C7-0276/2010 – 2011/2215(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2010 finansinių metų 
galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
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 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantį 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą3, ypač į jo 21 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 Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

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 Parlamentas 2011 m. gegužės 10 d. suteikė Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros direktoriui patvirtinimą, kad Agentūros 2009 finansinių metų biudžetas 
įvykdytas5, ir savo prie sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje 
rezoliucijoje, be kita ko:

                                               
1 OL C 366, 2011 12 15, p. 9.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 53, 2007 2 22, p. 1.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
5 OL L 250, 2011 9 27, p. 220.
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- ragino Agentūrą pagerinti savo biudžeto ir įdarbinimo planavimą siekiant panaikinti 
neatitikimą tarp biudžeto ir personalo plano prognozių;

- ragino Agentūrą daryti pažangą siekiant užtikrinti kiek įmanoma realesnį pateiktų 
pasiūlymų įvertinimą;

- ragino Agentūrą įgyvendinti keturias Vidaus audito tarnybos (VAT) pateiktas 
rekomendacijas, į kurias iki šiol neatsižvelgta,

C. kadangi Agentūrai 2010 m. buvo skirtas 20 200 000 EUR biudžetas, t. y. beveik 
17,44 proc. didesnis nei praėjusiais metais; 

D. kadangi pradinis Sąjungos įnašas į Agentūros biudžetą 2010 m. buvo 19 100 000 EUR, 
palyginti su 17 000 000 EUR 2009 m.1, t. y. 12,35 proc. didesnis;

Biudžeto ir finansų valdymas

1. primena, kad pradinis Sąjungos įnašas Agentūrai 2010 m. sudarė 19 100 000 EUR; 
tačiau pažymi, kad prie jo buvo pridėta 900 000 EUR susigrąžinto perviršio suma, 
vadinasi, visas Sąjungos įnašas 2010 m. sudarė 20 000 000 EUR;

2. remdamasis Biudžeto ir finansų valdymo ataskaita pripažįsta, kad 2010 finansiniais 
metais buvo pateikti du taisomieji biudžetai, kurių suma – 212 010 EUR; ypač pažymi, 
kad dviem taisomaisiais biudžetais buvo siekiama dviejų tikslų: 

- atsižvelgti į Kroatijos dalyvavimą Agentūros veikloje;

- pripažinti, kad Agentūra gavo trečdalį 2010 m. sausio – birželio mėn. nuomai 
skirtų lėšų iš Austrijos valdžios įstaigų;

3. pažymi, kad Biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje nurodyta, jog 13 830 000 EUR 
buvo skirta administracinėms išlaidoms, o 6 170 000 EUR – veiklos išlaidoms; pažymi, 
kad, palyginti su 2009 m. galutiniu biudžetu, administracinės išlaidos padidėjo 13 proc., 
o veiklos išlaidos – 26 proc.;

4. nustatė, kad Sąjungos įnašo panaudojimo lygis išlaikė praėjusių metų tendencijas ir liko 
100 proc.; nepaisant to, ragina Agentūrą pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai 
institucijai duomenis, iš kurių būtų matyti bendras biudžeto įvykdymo lygis ir 
įsipareigojimų, ir mokėjimų aspektu;

5. palankiai vertina Agentūros iniciatyvą susieti sistemą MATRIX su biudžeto sistema 
ABAC siekiant teikti informaciją apie įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų 
įvykdymo lygį;

Asignavimų perkėlimai ir pervedimai

6. ragina Agentūrą pagerinti biudžeto vykdymo planavimą siekiant sumažinti aukštą 
perkėlimų lygį – 6 900 000 EUR; ypač pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje 
nurodė, jog 2010 m. gruodžio mėn. Agentūra skyrė 48 proc. (4 600 000 EUR) savo 
metinių išlaidų pagal III antraštinę dalį (veiklos išlaidos); laikosi nuomonės, kad toks 

                                               
1 OL L 64, 2010 03 12, p. 1037.
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išlaidų sutelkimas paskutinėmis metų savaitėmis dar didelį poveikį perkėlimų lygiui ir 
rodo, jog būtina gerinti Agentūros biudžeto vykdymo planavimą;

7. tačiau pripažįsta, kad Agentūra ėmėsi atitinkamų priemonių (pvz., išankstinio dvejų 
metų planavimo), kad galėtų geriau paskirstyti metines biudžeto lėšas ir išvengtų didelės 
dalies lėšų panaudojimo paskutinį metų mėnesį;

8. patvirtina, kad Agentūros iš 2009 m. į 2010 m. automatiškai perkeltų asignavimų 
įgyvendinimo lygis 2010 m. pasiekė 94 proc., o 414 633 EUR liko nepanaudota;

9. remdamasis Biudžeto ir finansų valdymo ataskaita pažymi, kad valdančioji taryba 
patvirtino du biudžeto lėšų perkėlimus (bendra suma 2 791 055 EUR); pažymi, kad šie 
perkėlimai buvo susiję su perviršio, susidariusio pagal I antraštinę dalį (personalo 
išlaidos), paskirstymu, nes buvo pavėluota įdarbinti darbuotojus;

10. remdamasis Biudžeto ir finansų valdymo ataskaita nustatė, kad Agentūros direktorius 
leido atlikti 14 biudžeto lėšų perkėlimų (bendra suma 228 111 EUR); Agentūra nurodė,
kad šie perkėlimai susiję su taisomaisiais veiksmais, kurių reikėjo imtis siekiant 
veiksmingai įgyvendinti metinę darbo programą, taip pat su administracinėmis 
išlaidomis;

Žmogiškieji ištekliai

11. remdamasis Biudžeto ir finansų valdymo ataskaita pažymi, kad Agentūrai nesisekė 
pritraukti kandidatų, kurie būtų atsiliepę į kvietimą dalyvauti konkurse komandiruotųjų 
nacionalinių ekspertų vietoms užimti; apgailestaudamas pažymi, kad du tinkami 
kandidatai atsiėmė paraiškas ir pareiškė nebenorintys būti komandiruojami į Agentūrą;

Veikla

12. remdamasis bendrąja ataskaita atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra priėmė geros 
administracinės elgsenos kodeksą, kuriuo siekiama užtikrinti etišką elgesį, vengti 
interesų konfliktų, užkirsti kelią sukčiavimui ir skatinti pranešti apie pažeidimus; be to, 
pažymi, kad įdarbinimo procedūrų metu ir parenkant viešųjų pirkimų atrankos komisijų 
personalą imamasi konkrečių informuotumo didinimo ir interesų konfliktų vengimo 
priemonių (deklaracijų teikimas);

13. su pasitenkinimu pažymi, kad siekdama dar labiau stiprinti vidaus kontrolę Agentūra 
stengiasi geriau taikyti apie pažeidimus pranešantiems darbuotojams skirtas taisykles ir 
geriau apsaugoti šiuos darbuotojus. Planuojami patobulinimai bus pradėti taikyti 
2012 m.; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, kokios 
numatytos ir įgyvendintos priemonės šioje srityje;

Vidaus auditas 

14. pripažįsta, kad Vidaus audito tarnyba patikrino, kaip įgyvendinamos ankstesnės, 
2010 m. pateiktos rekomendacijos, ypač pažymi, kad visos šios rekomendacijos 
įgyvendintos;

15. ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, kokias 
rekomendacijas (ir kokio svarbos lygio) pateikė VAT, 2010 m. lapkričio ir gruodžio 
mėn. įvykdžiusi planavimo ir stebėjimo auditą;

°



PE473.996v01-00 8/9 PR\880660LT.doc

LT

° °
16. atkreipia dėmesį į savo ankstesnėse biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitose 

pateiktas rekomendacijas, kurios nurodytos šios rezoliucijos priede;

17. 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

Europos Parlamento pastarųjų metų rekomendacijos

Pagrindinių teisių 
agentūra 2006 2007 2008 2009

Veikla netaikomos

– Agentūra turėtų siekti sąveikos su 
kitomis institucijomis, vykdančiomis 
veiklą žmogaus teisių srityje 

– vertinant laimėjimus turėtų būti 
atsižvelgiama į SMART tikslus ir RACER 
rodiklius netaikomos

Biudžeto ir finansų 
valdymas: viešųjų 

pirkimų procedūros

– Agentūra nesilaikė 
biudžeto pateikimo 
taisyklių

– biudžeto valdymo 
klausimai

– paskelbus vertinimo metodą iškilo 
grėsmė patikimo finansų valdymo 
principui. Tai sumažino sąlyginę kainos 
kriterijaus svarbą (kol nepaskelbtas 
naujas vertinimo metodas)
– beveik visi asignavimai buvo panaudoti 
(13 900 000 EUR iš 14 200 000)

– paskelbus vertinimo metodą iškilo grėsmė 
patikimo finansų valdymo principui. Tai 
sumažino sąlyginę kainos kriterijaus svarbą

– ragina Agentūrą pagerinti savo biudžeto ir 
įdarbinimo planavimą siekiant panaikinti neatitikimą 
tarp biudžeto ir personalo plano prognozių

– ragina Agentūrą daryti pažangą siekiant užtikrinti 
kiek įmanoma realesnį pateiktų pasiūlymų 
įvertinimą;

Žmogiškieji ištekliai netaikomos netaikomos netaikomos netaikomos

Vidaus auditas netaikomos netaikomos
– Agentūra įvykdė visas rekomendacijas, 
kurias pateikė Vidaus audito tarnyba

– iš devynių VAT pateiktų rekomendacijų Agentūra 
dar turi įvykdyti keturias


