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39. przypomina Trybunałowi 

Obrachunkowemu, że Parlament, Rada i 

Komisja w ust. 54 wspólnego podejścia do 

agencji zdecentralizowanych z 2012 r. 

uzgodniły, że „za wszystkie aspekty 

audytów zewnętrznych przeprowadzanych 

przez podmioty zewnętrzne jest 

odpowiedzialny Trybunał Obrachunkowy, 

który nadzoruje konieczne procedury 

administracyjne i postępowania o 

udzielenie zamówienia”; wzywa Komisję 

do sprecyzowania w trybie pilnym, czy jest 

to nadal aktualne, czy też nie; głęboko 

ubolewa nad faktem, że nowe podejście do 

kontroli zewnętrznych z udziałem 

audytorów z sektora prywatnego 

doprowadziło do 85% wzrostu obciążenia 

administracyjnego w agencjach, co 

oznacza ponad 13 000 dodatkowych 

godzin pracy, czyli średnio 3,5 

ekwiwalentów pełnego czasu pracy, w 

porównaniu z wcześniejszą kontrolą 

przeprowadzoną przez Trybunał; ubolewa 

nad faktem, że czas poświęcony 

przetargom i administrowaniu umowami 

dotyczącymi audytu przełożył się na ponad 

1400 godzin dodatkowej pracy na osobę w 

zdecentralizowanych agencjach oraz że 

całkowite dodatkowe wydatki związane z 

zewnętrznym audytem przeprowadzonym 

przez sektor prywatny w 2014 r. wyniosły 

550 000 EUR; apeluje do Trybunału 
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Obrachunkowego, aby udzielał lepszych 

wytycznych prywatnym audytorom z 

myślą o znacznym zmniejszeniu 

obciążenia administracyjnego; 

Obrachunkowego, aby udzielał lepszych 

wytycznych prywatnym audytorom z 

myślą o znacznym zmniejszeniu 

obciążenia administracyjnego; 

Or. en 

 

 


