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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos Sąjungos agentūrų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: 
veikla, finansų valdymas ir kontrolė
(2019/2098(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo sprendimus dėl Europos Sąjungos agentūrų 2018 finansinių metų 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2017 finansinių 
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2019)0334),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų metinę ataskaitą1 dėl agentūrų 2018 finansinių metų 
metinių finansinių ataskaitų,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20022, 
ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir 208 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20123, ypač į jo 68 ir 70 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 
Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 
straipsnyje4, ypač į jo 110 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 
2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal 
Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje5, ypač į jo 
105 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

1 OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
2 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
3 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
4 OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
5 OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
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– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo 
ir vidaus reikalų komiteto nuomones;

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2019),

A. kadangi šioje rezoliucijoje pateikiamos kiekvienai Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 208 straipsnyje ir Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje 
nurodytai įstaigai skirtos horizontaliosios pastabos, pridedamos prie biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo sprendimo pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 
110 straipsnį ir Parlamento darbo tvarkos taisyklių V priedo 3 straipsnį; 

B. kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą 
tvirtinanti institucija pabrėžia, kad svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų 
efektyvumą, veiksmingumą, ekonomiškumą ir atskaitomybę ir įgyvendinti rezultatais 
grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinti gerą žmogiškųjų išteklių 
valdymą;

1. pabrėžia, kad agentūros yra labai matomos valstybėse narėse ir daro didelę įtaką 
formuojant politiką ir priimant sprendimus bei įgyvendinant programas tokiose Europos 
piliečiams gyvybiškai svarbiose srityse kaip saugumas, sauga, sveikata, ekonominiai 
reikalai, laisvė ir teisingumas; dar kartą pabrėžia agentūrų atliekamų užduočių ir jų 
tiesioginio poveikio kasdieniam Sąjungos piliečių gyvenimui svarbą; taip pat dar kartą 
pabrėžia agentūrų, visų pirma reguliavimo agentūrų ir agentūrų, vykdančių 
nepriklausomo informacijos rinkimo funkciją, savarankiškumo svarbą; primena, kad 
agentūros buvo įsteigtos pirmiausia siekiant valdyti Sąjungos sistemas, palengvinti 
Europos bendrosios rinkos įgyvendinimą ir atlikti nepriklausomus techninius arba 
mokslinius vertinimus; šiuo atžvilgiu palankiai vertina veiksmingus bendrus agentūrų 
veiklos rezultatus ir pažangą, padarytą užtikrinant Europos piliečiams didesnį jų 
matomumą;

2. džiaugdamasis pažymi, kad, Europos Audito Rūmų metinėje ataskaitoje dėl Sąjungos 
agentūrų 2018 finansinių metų pateiktais duomenimis, Audito Rūmai pateikė besąlyginę 
audito nuomonę dėl visų agentūrų finansinių ataskaitų patikimumo; be to, pažymi, kad 
Audito Rūmai pateikė besąlyginę nuomonę dėl visų agentūrų finansinėse ataskaitose 
nurodytų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo; pažymi, kad Audito Rūmai pateikė 
besąlyginę nuomonę dėl visų agentūrų, išskyrus Europos prieglobsčio paramos biurą 
(EASO), finansinėse ataskaitose nurodytų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo; su 
apgailestavimu pažymi, kad Audito rūmai pareiškė sąlyginę nuomonę dėl EASO 2016 ir 
2017 finansinių metų mokėjimų;

3. pažymi, kad 32 decentralizuotų Sąjungos agentūrų 2018 m. biudžetą sudarė apie 
2,59 mlrd. EUR įsipareigojimų asignavimų, t. y. maždaug 10,22 % daugiau, palyginti su 
2017 m., ir 2,36 mlrd. EUR mokėjimų asignavimų, t. y. 5,13 % daugiau nei 2017 m.; be 
to, pažymi, kad iš 2,36 mlrd. EUR maždaug 1,70 mlrd. EUR buvo skirta iš Sąjungos 
bendrojo biudžeto, t. y. 72,16 % viso agentūrų finansavimo 2018 m. (72,08 % 2017 m.); 
be to, pripažįsta, kad 657 mln. EUR buvo gauta iš mokesčių ir rinkliavų bei 
dalyvaujančių šalių tiesioginių įnašų;

4. primena savo prašymą racionalizuoti ir pagreitinti biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūrą, kad būtų galima sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo priimti iš 
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karto po metų, kurių biudžeto įvykdymas patvirtinamas, užbaigiant procedūrą per 
metus, einančius po atitinkamų finansinių metų; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina 
teigiamas pastangas ir gerą bendradarbiavimą su Europos Sąjungos agentūrų tinklu 
(toliau – Tinklas) ir atskiromis agentūromis, ypač su Audito Rūmais, kurie turi 
akivaizdžių galimybių racionalizuoti ir paspartinti procedūrą; teigiamai vertina iki šiol 
padarytą pažangą ir ragina visus susijusius veikėjus toliau siekti patobulinti šią 
procedūrą;

Audito Rūmų nustatyta pagrindinė rizika 

5. džiaugdamasis pažymi, kad, kaip matyti iš Audito Rūmų ataskaitos, Audito Rūmai 
mano, kad visų agentūrų finansinių ataskaitų patikimumui tenkanti bendra rizika yra 
maža, nes agentūrų finansinės ataskaitos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais 
apskaitos standartais ir praeityje atsirado tik keletas reikšmingų klaidų; tačiau pažymi, 
kad didėjantis įgaliojimo susitarimų su Komisija, pagal kuriuos agentūroms 
priskiriamos konkrečios papildomos užduotys ir pajamos, skaičius yra iššūkis agentūrų 
apskaitos tvarkymo nuoseklumui ir skaidrumui;

6. pažymi, kad, kaip matyti iš Audito Rūmų ataskaitos, Audito Rūmai mano, kad 
daugumos agentūrų finansinėse ataskaitose nurodytų operacijų teisėtumui ir 
tvarkingumui kylanti rizika apskritai yra nedidelė, o iš dalies savo lėšomis 
finansuojamoms agentūroms – vidutinė, kai taikomos specialios taisyklės iš ekonominės 
veiklos vykdytojų ar bendradarbiaujančių šalių imamiems mokesčiams ir įmokoms; 
pažymi, kad Audito Rūmų nuomone, agentūrų finansinėse ataskaitose nurodytų 
operacijų teisėtumui ir tvarkingumui kylanti rizika apskritai yra vidutinio lygio, 
konkrečiose biudžeto antraštinėse dalyse svyruojanti nuo žemos iki aukštos; pažymi, 
kad I antraštinės dalies (personalo išlaidos) rizika paprastai yra maža, II antraštinės 
dalies (administracinės išlaidos) rizika laikoma vidutinio lygio, o III antraštinės dalies 
(veiklos išlaidos) rizika laikoma nuo mažos iki didelės, priklausomai nuo agentūrų ir jų 
veiklos išlaidų pobūdžio; atkreipia dėmesį į tai, kad rizikos šaltiniai paprastai atsiranda 
dėl viešųjų pirkimų ir dotacijų mokėjimų;

7. pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, rizika patikimam finansų valdymui yra 
vidutinė ir daugiausia nustatyta informacinių technologijų (IT) ir viešųjų pirkimų 
srityse; apgailestauja dėl to, kad IT ir viešųjų pirkimų srityse ir toliau pasitaiko klaidų;

8. pabrėžia, kad poreikis visoms agentūroms sukurti atskiras administracines struktūras ir 
procedūras savaime kelia riziką administraciniam efektyvumui;

9. remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad, atsižvelgiant į ankstesniais metais 
pateiktas pastabas ir dėl žinomų Sąjungos politikos pokyčių tam tikrose srityse, didelė 
rizika, susijusi su valstybių narių bendradarbiavimo lygiu, kyla kurioms agentūroms, t. 
y. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai (FRONTEX), Europos prieglobsčio 
paramos biurui (EASO) ir Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA);

Biudžeto ir finansų valdymas

10. atkreipia dėmesį į Tinklo atsakymą, kuriuo pritariama Parlamento raginimui pateikti 
Sąjungos institucijoms konstruktyvią grįžtamąją informaciją vykstant deryboms dėl 
daugiametės finansinės programos po 2020 m. ir į tai, kad kiekviena agentūra buvo 
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pakviesta atlikti Komisijos pasiūlymo dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės 
programos analizę;

11. pažymi, kad audituotos kai kurių agentūrų biudžeto vykdymo ataskaitos pagal 
išsamumą skiriasi nuo daugumos kitų agentūrų ataskaitų, o tai rodo, kad reikia aiškių 
gairių dėl agentūrų biudžeto vykdymo ataskaitų; teigiamai vertina pastangas užtikrinti 
finansinių ataskaitų parengimo ir pateikimo nuoseklumą; šiais metais ir vėl atkreipia 
dėmesį į tam tikros informacijos ir dokumentų, kuriuos agentūros atskleidė, skirtumus, 
ypač susijusius su darbuotojų duomenimis, be kita ko, pateiktais su etatų planais 
susijusiose ataskaitose (užimti etatai arba maksimalus etatų skaičius, leidžiamas pagal 
Sąjungos biudžetą); atkreipia dėmesį į Tinklo atsakymą, kad jis laikosi Komisijos 
gairių, kurios šiuo metu peržiūrimos priėmus naują Finansinės programos reglamentą ir 
kurias tikimasi gauti iki 2019 m. pabaigos; be to, dar kartą ragina Komisiją ateinančiais 
metais automatiškai pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai oficialų 32 
decentralizuotų agentūrų biudžetą (įsipareigojimų asignavimus ir mokėjimų 
asignavimus) ir darbuotojų skaičių (etatų planas, sutartininkai ir deleguotieji 
nacionaliniai ekspertai atitinkamų metų gruodžio 31 d.);

Veiklos rezultatai

12. ragina agentūras ir Komisiją taikyti rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principą, 
nuosekliai ieškoti veiksmingiausių būdų teikti pridėtinę vertę ir toliau nagrinėti, kaip 
būtų galima pagerinti išteklių valdymo veiksmingumą; atkreipia dėmesį į Audito Rūmų 
pasiūlymą paskelbti agentūrų biudžetą pagal veiklos rūšį, nes teistų susieti išteklius su 
veikla, kuriai jie naudojami;

13. džiaugdamasis pažymi, kad agentūros Tinklą sukūrė kaip agentūrų bendradarbiavimo 
platformą, kurios tikslas – didinti agentūrų matomumą, nustatyti ir skatinti galimus 
efektyvumo didinimo būdus ir kurti pridėtinę vertę; pripažįsta Tinklo teikiamą pridėtinę 
vertę bendradarbiaujant su Parlamentu ir teigiamai vertina jo pastangas koordinuojant, 
telkiant ir stiprinant veiksmus ir informaciją, naudingą Sąjungos institucijoms; be to, 
teigiamai vertina Tinklo agentūroms teikiamas rekomendacijas, joms siekiant 
optimizuoti savo pajėgumus planuoti, vykdyti stebėseną ir teikti ataskaitas apie 
rezultatus, biudžetą ir panaudotus išteklius;

14. džiaugdamasis pažymi, kad kai kurios agentūros bendradarbiauja pagal temines grupes, 
pavyzdžiui, teisingumo ir vidaus reikalų agentūros ir Europos priežiūros institucijos; 
ragina kitas agentūras, kai tik įmanoma, taip pat aktyviau bendradarbiauti vienos su 
kitomis ne tik siekiant sukurti bendras paslaugas ir sąveiką, bet ir savo bendros politikos 
srityse; pažymi, kad dauguma agentūrų daugiausia dėmesio skiria ir stengiasi toliau 
stiprinti sąveiką ir dalytis ištekliais; pažymi, kad Tinklas sukūrė internetinį bendrų 
paslaugų, daugiausia IT paslaugų, katalogą ir kad 2018 m. buvo parengtas bandomasis 
projektas siekiant stebėti naudojimąsi bendromis paslaugomis ir jų naudą, kuris 2019 m. 
buvo išplėstas įtraukiant visas bendras paslaugas; 

15. remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad 2018 m. padaryta tam tikra pažanga 
diegiant Komisijos sukurtą žmogiškųjų išteklių valdymo priemonę SYSPER II, prie 
kurios 2018 m. nusprendė prisijungti dar penkios agentūros; tačiau pažymi, kad 
įgyvendinimo pažanga yra nevienoda, nes projektas labai sudėtingas, o kiekviena 
agentūra turi savo ypatumus; be to pažymi, kad reikšminga pažanga buvo padaryta e. 



PR\1186686LT.docx 7/9 PE639.866v01-00

LT

pirkimų įdiegimo srityje; 

Personalo politika

16. atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. 32 decentralizuotose agentūrose dirbo 7 626 
pareigūnai, laikinieji darbuotojai, sutartininkai ir deleguotieji nacionaliniai ekspertai 
(2017 m. – 7 324), o tai yra 3,74 proc. daugiau, palyginti su ankstesniais metais;

17. remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad 2017 m. atlikus skubią atvejų peržiūrą 
dėl to, kaip agentūros įvykdė įsipareigojimą 2014–2018 m. savo etatų planuose 
sumažinti darbuotojų skaičių 5 %, jie padarė išvadą, kad 5 % sumažinimas buvo 
įgyvendintas, nors ir šiek tiek vėluojant; 

18. remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad jų audito imčių mokėjimai rodo 
tendenciją kompensuoti savo statutinių darbuotojų trūkumą išorės darbuotojais, ypač 
agentūrų patalpose pagal darbo sutartis dirbančiais IT konsultantais ir pagal terminuotas 
sutartis dirbančiais darbuotojais; pažymi, kad penkios agentūros įdarbino pagal 
terminuotas sutartis dirbančius darbuotojus, kuriuos suteikė registruotos laikinojo 
įdarbinimo agentūros, tačiau nesilaikė visų taisyklių, nustatytų Direktyvoje 
2018/104/EC6 ir atitinkamuose nacionalinės teisės aktuose, pavyzdžiui, dėl laikinųjų 
darbuotojų darbo sąlygų; pažymi, kad trys agentūros naudojo sutartis dėl IT ir kitų 
konsultacinių paslaugų teikimo, suformuluodamos ir (arba) vykdydamos jas taip, kad 
praktikoje pagal jas galėtų būti skiriami dirbti (“mise à disposition”) laikinieji 
darbuotojai, o ne teikiamos aiškiai nustatytos paslaugos ar produktai, kaip reikalaujama 
pagal Direktyvą 2008/104/EB7, Tarnybos nuostatus ir socialines bei darbo taisykles, ir 
dėl to šioms agentūroms gali kilti teisinė rizika ir rizika reputacijai; 

19. ragina visas agentūras atskleisti savo darbuotojų kaitos lygį ir aiškiai nurodyti pareigas, 
kurios užimtos iki atitinkamų finansinių metų gruodžio 31 d., kad būtų užtikrintas 
agentūrų palyginamumas;

Viešieji pirkimai

20. remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad nustatyti trūkumai susiję su pernelyg 
dideliu pasikliovimu rangovais, išorės konsultantais ir laikinais darbuotojais, netinkamų 
sutarčių skyrimo kriterijų naudojimu ir sutarčių su konkurso dalyviais, kurie pateikė 
nenormaliai žemus pasiūlymus, tinkamai jų nepagrindus, sudarymu; pažymi, kad kelios 
agentūros plačiai naudojosi užsakomosiomis paslaugomis, kurios apėmė jų įprastą 
veiklą ir kartais pagrindinę verslo veiklą, o tai silpnina ekspertines žinias viduje ir 
sutarčių vykdymo kontrolę, o tam tikri viešųjų pirkimų proceso trūkumai gali pakenkti 
sąžiningai konkurencijai ir neleidžia pasirinkti ekonomiškai naudingiausių pasiūlymų; 
pažymi, kad šešioms agentūroms bendrosios sutarties sąlygos dėl IT priežiūros ir 
įrangos teikimo buvo prastos, nes pagal jas buvo galima įsigyti jose konkrečiai 
nenurodytų prekių, kurioms nebuvo taikoma pradinio konkurso procedūra, taip pat 
rangovui buvo leista taikyti antkainius prekėms, įsigytoms iš kitų tiekėjų; pažymi, kad, 

6 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo 
įdarbinimo įmones (OL L 327, 2008 12 5, p. 9). 
7 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo 
įdarbinimo įmones (OL L 327, 2008 12 5, p. 9). 
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nors agentūros neturi įgaliojimų pakeisti pagrindinę sutartinę tvarką, jų susijusiomis ex 
ante kontrolės priemonėmis nebūdavo tikrinami sutarties vykdytojo pareikalautų 
antkainių tikslumas; 

21. pažymi, kad decentralizuotos agentūros ir kitos įstaigos kartu su aštuoniomis ES 
bendrosiomis įmonėmis ragina pasiekti didesnį administracinį efektyvumą ir masto 
ekonomiją, dažniau taikant bendras pirkimų procedūras; tačiau pažymi, kad nepaisant 
perspektyvios tendencijos, bandymai taikyti bendras pirkimų procedūras ne visada buvo 
sėkmingi, pavyzdžiui, dėl netinkamos rinkos analizės;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

22. pažymi, kad Peticijų komiteto prašymu 2019 m. balandžio 2 d. buvo surengtas praktinis 
seminaras tema „Interesų konfliktai: Sąžiningumas, atskaitomybė ir skaidrumas ES 
institucijose ir agentūrose“, kuriame buvo pateiktos preliminarios būsimo tyrimo 
„Interesų konfliktai ir ES agentūros“ išvados; pažymi, kad tyrime, kurį tikimasi 
paskelbti 2020 m. sausio mėn., bus pateikta išsami įvairių agentūrų interesų konfliktų 
vengimo politikos apžvalga ir analizė ir jame taip pat bus pateiktos rekomendacijos dėl 
geresnės agentūrų interesų konfliktų politikos priežiūros; ragina Tinklą informuoti 
biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie pokyčius, susijusius su taikymu, ir 
galimus pokyčius interesų konfliktų reglamentavimo ir politikos srityje;

23. palankiai vertina tai, kad dauguma agentūrų, išskyrus Europos Sąjungos įstaigų vertimo 
centrą (CdT) ir Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūrą (eu-LISA), yra nustačiusios gaires dėl 
galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais suteikimo; tačiau pažymi, kad iki šių 
metų pabaigos CdT numato parengti gaires, o „eu-LISA“ ketina parengti vidaus 
taisykles, kaip tvarkyti prašymus susipažinti su viešais dokumentais, ir numato jas 
priimti 2020 m.;

Vidaus kontrolė

24. pripažįsta Audito Rūmų pastabą, kad pagal tarpinstitucines sutartis agentūros išlieka 
atsakingos už viešųjų pirkimų principų taikymą konkrečių pirkimų metu ir kad agentūrų 
vidaus kontrolė turi užtikrinti, kad jų būtų laikomasi;

25. pažymi, kad 2018 m. pabaigoje 29 agentūrų valdybos priėmė Komisijos peržiūrėtą 
vidaus kontrolės sistemą (ICF), o 15 agentūrų taip pat pranešė apie jos įgyvendinimą; 
ragina, kad visos agentūros priimtų ir įgyvendintų Komisijos vidaus kontrolės sistemą, 
kad vidaus kontrolės standartai būtų suderinti su aukščiausiais tarptautiniais standartais 
ir būtų užtikrinta, kad vidaus kontrolės priemonės veiksmingai ir efektyviai paremtų 
sprendimų priėmimą;

26. remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad penkios agentūros neturi politikos, 
kuria būtų apibrėžtos jų neskelbtinos funkcijos ir susijusios rizikos mažinimo kontrolės 
priemonės, kuriomis siekiama iki priimtino lygio sumažinti darbuotojams deleguotų 
įgaliojimų piktnaudžiavimo riziką ir kurios turėtų būti standartinis vidaus kontrolės 
elementas;

Kitos pastabos
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27. remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad anksčiau Londone įsikūrusios 
agentūros, Europos bankininkystės institucija (EBI) ir Europos vaistų agentūra (EMA) 
2019 m. išvyko iš Jungtinės Karalystės ir kad į jų sąskaitas įtrauktos nuostatos dėl 
susijusių persikraustymo išlaidų; be to, pažymi, kad EMA atveju Audito Rūmai 
paminėjo po nuomos sutarties įvykusius pokyčius ir netikrumą dėl bendro darbuotojų 
praradimo perkėlus agentūrą; taip pat susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmai taip pat 
paminėjo galimą abiejų agentūrų pajamų sumažėjimą Jungtinei Karalystei išstojus iš 
Sąjungos;

o

o     o

28. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios 
pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2020 m. kovo 29 d. 
rezoliucijoje8 dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

8 Tos dienos priimti tekstai, P9_TA(2020)0000.


