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Pakeitimas

39. primena Audito Rūmams, kad
Parlamentas, Taryba ir Komisija bendro
požiūrio 54 punkte susitarė, kad už visus
užsakomųjų išorės auditų aspektus visiška
atsakomybė ir toliau tenka Audito
Rūmams, kurie administruoja visas
reikiamas administracines ir viešųjų
pirkimų procedūras; prašo Komisiją
skubiai patikslinti, ar ši nuostata vis dar
galioja; labai apgailestauja, kad naujas
audito būdas, kai į procesą įtraukiami
privačiojo sektoriaus auditoriai, lėmė
85 proc. didesnę administracinę naštą
agentūroms, kuri prilygsta daugiau kaip
13 000 papildomų valandų arba
vidutiniškai 3,5 etato ekvivalento, palyginti
su ankstesniu auditu, kuriam vadovavo
Audito Rūmai; apgailestauja, kad audito
sutarčių viešiesiems pirkimams ir
administravimui skirtas laikas
decentralizuotoms agentūroms sudarė
daugiau kaip 1 400 papildomų darbo
valandų ir kad iš viso išorinių privačiojo
sektoriaus auditorių paslaugoms 2014 m.
buvo išleista papildomai 550 000 EUR;
ragina Audito Rūmus daugiau konsultuoti
privačiuosius auditorius, kad būtų gerokai
sumažinta padidėjusi administracinė našta;
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