
PA\1192103LT.docx PE643.090v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

2019/2098(DEC)

26.11.2019

NUOMONĖS PROJEKTAS
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto

pateiktas Biudžeto kontrolės komitetui

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

Nuomonės referentė: Roberta Metsola



PE643.090v01-00 2/4 PA\1192103LT.docx

LT

PA_NonLeg



PA\1192103LT.docx 3/4 PE643.090v01-00

LT

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pareiškia, kad yra apskritai patenkintas aštuonių jo kompetencijos sričiai priklausančių 
decentralizuotų agentūrų (Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL), 
Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO), Europos narkotikų ir narkomanijos 
stebėsenos centro (EMCDDA), Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA), Eurojusto, 
Europolo, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) ir Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX), vykdančių veiklos, analitines arba valdymo 
užduotis ir taip remiančių Sąjungos institucijas bei valstybes nares įgyvendinant 
teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) srities politiką, veikla ir jų biudžetų vykdymu;

2. teigiamai vertina tai, kad Audito Rūmai patvirtino visų TVR srities agentūrų 2018 m. 
gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų ir jose nurodytų pajamų 
teisėtumą ir tvarkingumą; 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai nustatė, jog visų agentūrų ataskaitose nurodyti 
mokėjimai buvo teisėti ir tvarkingi, išskyrus EASO, kurio atžvilgiu dėl viešųjų pirkimų 
procedūrų ir susijusių mokėjimų pažeidimų pateikta sąlyginė nuomonė; pažymi, kad 
taisomieji veiksmai, kurių ėmėsi EASO reaguodamas į Audito Rūmų išvadas dėl 
2017 m., susijusias su jo valdymu ir vidaus kontrolės tvarka, vis dar buvo vykdomi 
2018 m. pabaigoje; ypač atkreipia dėmesį į tai, kad dauguma 2017 m. atsilaisvinusių 
darbo vietų 2018 m. pabaigoje dar nebuvo užimtos; pažymi, kad Audito Rūmai nustatė 
agentūroms būdingą horizontalią tendenciją konsultacijoms IT klausimais naudoti 
samdomus išorės darbuotojus; ragina spręsti priklausomybės nuo išorės darbuotojų šioje 
svarbioje srityje klausimą; apgailestauja, kad 2018 m. dėl to, kad vadovybė neskyrė 
tinkamo dėmesio, mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo padėtis gerėjo iš lėto; 
apgailestauja dėl to, kad 2018 m. EASO vykdant didelę viešųjų pirkimų procedūrą 
(50 mln. EUR) vėl buvo padaryta pažeidimų dėl didelių procedūrinių trūkumų; 
pripažįsta, kad naujasis vykdomasis direktorius jau ėmėsi veiksmų siekdamas pagerinti 
EASO valdymą ir demonstruoja tvirtą įsipareigojimą prioriteto tvarka šalinti 
organizacinius EASO trūkumus; 

4. apgailestauja dėl to, kad, atsižvelgiant į TVR srities agentūras, išskyrus FRONTEX, 
neįtraukta „dalyko pabrėžimo“ pastraipa; pažymi, kad agentūra FRONTEX grąžino 
60 mln. EUR su įranga susijusių išlaidų neatlikusi tinkamos ex ante patikros; pabrėžia, 
kad ex ante kontrolė tampa neveiksminga, jei išlaidos kompensuojamos iš anksto 
nepatikrinus, ar jos buvo pagrįstos; pažymi, kad agentūra FRONTEX neatliko ex post 
patikrų, kad būtų atsverti jos ex ante procedūros trūkumai; mano, kad ši procedūra kelia 
problemų, ypač atsižvelgiant į didelį biudžeto lėšų padidinimą ateinančiais metais; 
primygtinai ragina FRONTEX persvarstyti savo su įranga susijusių išlaidų finansavimo 
sistemą ir iš esmės sustiprinti savo vidaus kontrolę siekiant užtikrinti, kad būtų 
kompensuojamos tik faktiškai patirtos išlaidos; 

5. pažymi, kad viešieji pirkimai toliau yra visų ES decentralizuotų agentūrų, įskaitant TVR 
srities agentūras, labiausiai klaidų veikiama sritis; ypač atkreipia dėmesį į neteisėtą 
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sutarties trukmės pratęsimą, finansinius preliminariųjų ir konkrečių sutarčių 
neatitikimus, pernelyg didelę priklausomybę nuo konkrečių rangovų ir nepagrįstą 
derybų būdu vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų naudojimą; pabrėžia, jog dėl to, kad 
agentūros priklauso nuo viešojo finansavimo, bet kokie viešųjų pirkimų valdymo 
trūkumai galiausiai daro žalą agentūrų veiksmingumui ir trukdo siekti jų tikslų; todėl 
ragina susijusias TVR srities agentūras (CEPOL, EASO, EMCDDA, eu-LISA, 
Eurojustą, Europolą ir FRONTEX) gerinti savo viešųjų pirkimų procedūras, kad būtų 
laikomasi taikytinų taisyklių, ir taip užtikrinti ekonomiškai naudingiausius pirkimus, tuo 
pačiu metu laikantis skaidrumo, proporcingumo, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo 
principų.


