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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, 
X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba
(2020/2149(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrąjį biudžetą1,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2019 finansinių metų konsoliduotąsias metines 
ataskaitas (COM(2020)0288 – C9-0229/2020)2,

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2019 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2020)0268),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2019 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo 
ataskaitą kartu su institucijų atsakymais3,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 
straipsnį pateiktą 2019 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą4,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 
318 ir 319 straipsnius,

– 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. 966/20125, ypač į jo 59, 118, 260 –263 
straipsnius,

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

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2021),

1. patvirtina Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, kad 
Europos išorės veiksmų tarnybos 2019 finansinių metų biudžetas įvykdytas / atideda 
savo sprendimo, kuriuo Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo 

1 OL L 67/1, 2019 3 7.
2 OL C 384, 2020 11 13, p. 1.
3 OL C 377, 2020 11 9, p. 13.
4 Metinė 2019 finansinių metų biudžeto vykdymo ataskaita, p. 11.
5 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
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politikai patvirtinama, kad Europos išorės veiksmų tarnybos 2019 finansinių metų 
biudžetas įvykdytas, priėmimą;  

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 
Europos išorės veiksmų tarnybai, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei 
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2019 
finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės 
veiksmų tarnyba, dalį
(2020/2149(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba,

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

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0000/2021),

A. kadangi visos Sąjungos institucijos už viešųjų lėšų panaudojimą yra atskaitingos 
Europos piliečiams ir kartu užtikrina didžiausią skaidrumą, kad būtų užtikrinta 
veiksminga demokratinė kontrolė;

B. kadangi Sąjungos strateginė komunikacija tampa vienu svarbiausių Europos 
darbotvarkės prioritetų ir todėl Sąjunga turi išdėstyti objektyvius bei patikimus faktus 
siekdama kovoti su dezinformacija ir užtikrinti didesnį Sąjungos atsparumą; 

C. kadangi lyčių aspekto integravimas ir lyčių lygybė turi būti atspindėti visose Sąjungos 
institucijų vidaus organizavimo ir valdymo sistemose, taip pat rengiant ir įgyvendinant 
jų kompetencijai priklausančią politiką;

Europos Audito Rūmų pastabos

1. pažymi, kad remiantis Audito Rūmų metinės ataskaitos, susijusios su 9 skyriaus DFP 5 
išlaidų kategorija „Administravimas“, pastabomis, trečius metus iš eilės su EIVT 
susijusių operacijų imtyje nebuvo nustatyta jokių konkrečių problemų, o EIVT metinėje 
veiklos ataskaitoje nebuvo nustatyta reikšmingo klaidų lygio; 

2. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų bendrąsias pastabas dėl padidėjusio pagal sutartį 
dirbančių darbuotojų skaičiaus ir susijusių biudžeto asignavimų 2012–2018 m. 
laikotarpiu; pažymi, kad EIVT šis skaičius padidėjo dėl naujų užduočių, susijusių su 
naujų atsakomybės už veiklą ir politinės atsakomybės sričių priskyrimu EIVT, visų 
pirma bendros saugumo ir gynybos politikos srityse, taip pat dėl kovos su 
dezinformacija veiksmų plano įgyvendinimo ir būtinybės skubiai padidinti ES 
delegacijų fizinį ir IT saugumą; pastebi, kad EIVT pagal sutartį dirbančių darbuotojų 
skaičius padidėjo nuo 322 iki 444 (t. y. padidėjo 38 proc.);

3. ragina Audito Rūmus išnagrinėti kitus būdus pateikti daugiau informacijos apie kitų 
Sąjungos institucijų administracines išlaidas, susijusias su biudžeto įvykdymo 
patvirtinimu;  
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4. pakartoja, kad dėl bendro audito metodo reikėtų atlikti papildomą auditą ir tikslingesnį 
vertinimą; pakartoja savo raginimą atlikti tikslingesnę EIVT administracinių išlaidų ir 
rėmimo veiklos peržiūrą, ypač susijusią su temomis, kurios tampa vis aktualesnės ar net 
labai svarbios EIVT, pavyzdžiui, strateginės komunikacijos pajėgumais ir 
informacinėmis technologijomis (pvz., kibernetiniu saugumu), delegacijoms skirto 
visuotinio saugumo priemonių rinkinio veiksmingumu, infrastruktūromis ar finansų 
valdymu ir misijų paramos platformos teikiama administracine parama civilinei bendros 
saugumo ir gynybos politikos misijai;

Žmogiškieji ištekliai

5. pažymi, kad 2019 m. pabaigoje valstybių narių diplomatų dalis iš visų administratorių 
sudarė 33,37 proc., t. y. šiek tiek sumažėjo, palyginti su 33,76 proc. 2018 m.; atkreipia 
dėmesį į šiuos nedidelius svyravimus 2014–2017 m.: 32,83 proc. 2017 m. pabaigoje, 
31,7 proc. 2016 m. pabaigoje, 32,9 proc. 2015 m. ir 33,8 proc. 2014 m.; ragina EIVT 
laikytis Sprendime 2010/427/ES1 nustatytos darbuotojų skaičiaus formulės, t. y. 
trečdalio valstybių narių darbuotojų ir dviejų trečdalių Sąjungos institucijų darbuotojų 
santykio;

6. atkreipia dėmesį į geografinės pusiausvyros nebuvimą EIVT personalo sudėtyje; 
pabrėžia, kad EIVT, kaip ir visos Europos institucijos, turi užtikrinti, kad visoms 
valstybėms narėms būtų proporcingai atstovaujama, kartu atsižvelgiant į kandidatų 
kompetencijas ir nuopelnus; ragina EIVT pagerinti geografinę pusiausvyrą, kad būtų 
užtikrintas tinkamas atstovavimas visų valstybių narių piliečiams ir atspindėta valstybių 
narių įvairovė;

7. pažymi, kad po dvejų stabilizavimosi metų deleguotųjų nacionalinių ekspertų iš 
valstybių narių skaičius pradėjo nežymiai didėti – nuo 449 2017–2018 m. iki 461 
2019 m., taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad palaipsniui skiriami labiau specializuoti 
civiliai deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

Lyčių politika

8. pažymi, kad didėja vadovaujančias pareigas užimančių moterų dalis, kuri sudaro 
30,3 proc. (t. y. 81 postas), palyginti su 27,1 proc. 2018 m. ir 24,5 proc. 2017 m.; taip 
pat atkreipia dėmesį į tai, kad daugėja delegacijų vadovėmis paskirtų moterų – nuo 
19,5 proc. 2015 m. iki 27,7 proc. 2019 m. (t. y. 38 paskyrimai iš 137); pakartoja, kad 
remia EIVT, kuri kartu su valstybėmis narėmis toliau deda pastangas, kad tarp 
kandidatų būtų daugiau moterų; pažymi, kad moterys iš viso sudarė 47,7 proc. EIVT 
darbuotojų; primena, kad ES specialiųjų įgaliotinių atžvilgiu taip pat turėtų būti 
laikomasi lyčių pusiausvyros, nes iš aštuonių ES specialiųjų įgaliotinių tik dvi yra 
moterys;

Biudžeto ir finansų valdymas

9. pripažįsta veiklos sunkumus, su kuriais dėl įvairių krizių susiduria EIVT, vykdydama 
ES delegacijų tinklo finansų valdymą; pripažįsta, kad tos sudėtingos situacijos gali 

12010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos 
(EIVT) struktūra ir veikimas (OL L 201, 2010 8 3, p. 30).
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padaryti didelį poveikį biudžetui, būtent kiek tai susiję su tam tikrų administracinių 
išlaidų ir sąnaudų, kaip antai išlaidų saugumui ir evakuacijos išlaidų, taip pat kitų 
logistikos išlaidų, susijusių su COVID-19 pandemija, valdymu;

10. pažymi, kad bendras 2019 m. EIVT biudžetas siekė 694,8 mln. EUR (t. y. padidėjo 
2,4 proc., palyginti su 2018 m.) ir buvo padalytas taip: 249,7 mln. EUR skirta EIVT 
būstinei, o 445,2 mln. EUR – delegacijoms;

11. pažymi, kad 2019 m. EIVT biudžetinių metų pagrindinės biudžeto tendencijos yra 
susijusios su pajėgumų stiprinimu siekiant išspręsti Jungtinės Karalystės išstojimo iš 
Sąjungos poveikio problemą, regioninio saugumo pareigūnų ir delegacijų tinklų 
stiprinimu, Europos Sąjungos karinio štabo (EUMS) ir Krizių valdymo ir planavimo 
direktorato (CMPD) papildomais darbuotojais, informacija apie IT pajėgumus ir 
saugiais ryšiais;

12. pastebi, kad būstinės biudžetas siekė 250 mln. EUR, iš kurių 161,8 mln. EUR (t. y. 
64,8 proc.) buvo susiję su darbo užmokesčio ir kitų išmokų mokėjimu pagal Tarnybos 
nuostatus įdarbintiems ir išorės darbuotojams, 32 mln. EUR (t. y. 13 proc.) – su 
pastatais ir susijusiomis išlaidomis, o 35,3 mln. EUR (t. y. 14 proc.) – su IT 
kompiuterinėmis sistemomis, įskaitant įslaptintos informacijos sistemas, įrangą ir 
baldus;

13. pažymi, kad 445,1 mln. EUR delegacijų biudžetas buvo paskirstytas taip: 
129,2 mln. EUR (29 proc.) skirta pagal Tarnybos nuostatus įdarbintų darbuotojų darbo 
užmokesčiui, 161,7 mln. EUR (36,3 proc.) – pastatams ir susijusioms išlaidoms, 
71,6 mln. EUR (arba 16,1 proc.) – išorės darbuotojams ir išorės paslaugoms, 
37,8 mln. EUR (8,5 proc.) – kitoms su darbuotojais susijusioms išlaidoms ir 
44,7 mln. EUR (10 proc.) – kitoms administracinėms išlaidoms; 

14. taip pat pažymi, kad Komisiją pervedė 215,8 mln. EUR įnašą (palyginti su 
196,4 mln. EUR 2018 m.) į Sąjungos delegacijas komandiruotų Komisijos darbuotojų 
administracinėms išlaidoms padengti, iš kurių 49,6 mln. EUR numatyta Komisijos 
V išlaidų kategorijai (panašiai kaip 2018 m.), 103,1 mln. EUR (palyginti su 
91,8 mln. EUR 2018 m.) įrašyta į veiklos programų administracines eilutes ir 63,1 mln. 
EUR skirta EPF bei patikos fondams (2018 m. – 55 mln. EUR); 

15. pažymi tai, kad 2019 m. bendros visų delegacijų biurų pridėtinės išlaidos (nuomos, 
apsaugos, valymo ir kitos pridėtinės išlaidos), įskaitant Europos plėtros fondo (EPF) 
delegacijas, ketvirtus metus iš eilės buvo finansuojamos vien tik pagal EIVT biudžeto 
eilutes;  

16. su pasitenkinimu pažymi, kad apskritai pagerėjo 2019 m. EIVT biudžeto vykdymas: 
įvykdyta 99,94 proc. įsipareigojimų (palyginti su 99,9 proc. 2018 m.) ir 87,9 proc. 
mokėjimų (palyginti su 84,8 proc. 2018 m.); 

17. pažymi, kad visų EIVT administraciniame biudžete atliktų perkėlimų vertė siekė 
20,8 mln. EUR (2018 m. – 30,8 mln. EUR) ir EIVT delegacijų biudžetas sumažėjo 
1,6 mln. EUR, o būstinės biudžetas atitinkamai šia suma padidėjo;

18. pripažįsta, kad dėl biudžeto eilučių, pagal kurias finansuojamos su Komisijos 
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darbuotojais delegacijose susijusios operacijos, skaičiaus (34 skirtingos biudžeto eilutės, 
susijusios su įvairiomis Komisijos biudžeto išlaidų kategorijomis, taip pat EPF fondais) 
biudžeto valdymas tampa sudėtingesnis; 

19. todėl ragina EIVT toliau aptarti su Europos Komisija, kaip racionalizuoti biudžeto 
nomenklatūrą ir eilutes, kai tai įmanoma, kad būtų lengviau valdyti EIVT biudžetą; 
laikosi nuomonės, kad būsima DFP ir susiję jos modelio bei struktūros pokyčiai turėtų 
padėti paspartinti šį biudžeto supaprastinimo ir racionalizavimo procesą; mano, kad 
tokia raida gali pagerinti biudžeto išlaidų kontrolę ir sumažinti klaidų riziką; 

20. su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į visas iniciatyvas, vykdomas siekiant palaipsniui 
gerinti įvairių EIVT administracinių procesų valdymą, kuris taip pat atsispindi pritaikant 
EIVT organizacinę schemą; dar kartą pakartoja, kad remia 2019 m. inovacijų iniciatyvą 
ir ragina EIVT taip pat toliau tobulinti įvairius savo rizikos nustatymo būdus ir 
susijusius rizikos mažinimo veiksmus, taip pat visų dabartinių teisinių pagrindų 
nustatymą, siekiant užtikrinti veiksmingesnį sprendimų priėmimo procesą institucijoje; 

21. ragina EIVT kitoje metinėje veiklos ataskaitoje geriau paaiškinti rezultatais grindžiamą 
valdymo sistemą, remiantis įvairioms administracinės veiklos sritims tinkamų 
pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių rinkiniu, įskaitant susijusį darbuotojų skaičių, 
siekiant geriau įvertinti EIVT politikos tikslų įgyvendinimą; 

22. pažymi, kad EIVT nusprendė vėl centralizuoti tam tikrų procesų valdymą, siekdama 
užtikrinti nuoseklesnį jų taikymą delegacijose ir sumažinti pasikartojančius veiklos 
trūkumus, taip pat optimizuoti finansinių sandorių valdymą; palankiai vertina šias 
pastangas ir pragmatiškas EIVT iniciatyvas bei atsaką į anksčiau biudžeto kontrolės 
institucijos išreikštą susirūpinimą;

23. mano, kad visų pirma centrinės institucijos, vykdančios didelės vertės viešųjų pirkimų 
procedūras, įsteigimas ir visuotinių viešųjų pirkimų taikymas delegacijoms yra tinkami 
valdymo būdai ir atsakas, atsižvelgiant į didelį darbo krūvį tam tikrose delegacijose, 
kuriose yra mažai darbuotojų ir kuriose reikia sutelkti dėmesį į politinę veiklą; 

24. mano, kad viešųjų pirkimų ir biudžeto valdymo skaitmeninimas yra labai svarbus; 
primena, kad „Dokumentų valdymui“, kuris yra viena iš daugiausiai trūkumų turinčių 
dalių, nustatytų atliekant ankstesnį vidaus kontrolės tyrimą, EIVT suinteresuotieji 
subjektai turėtų skirti nuolatinį dėmesį, kad būtų išsaugota institucinė atmintis ir 
užtikrintas valdymo operacijų atsekamumas;

25. remia EIVT pastangas optimizuoti savo finansų valdymą pagal Finansinį reglamentą ir 
jo nuostatas; supranta, kad reikia tam tikrų veiklos lankstumo galimybių, ypač susijusių 
su delegacijų valdymu, kad būtų užtikrintas delegacijų veiklos tęstinumas; tačiau 
primena, kad visų laikinų veiklos susitarimų, būtent susijusių su galimybe delegacijų 
vadovų pavaduotojams veikti kaip perįgaliotiems leidimus suteikiantiems pareigūnams, 
siekiant užtikrinti veiksmingą delegacijų veiklos tęstinumą ir Komisijos veiklos 
biudžeto vykdymą, įgyvendinimą toliau griežtai prižiūri būstinė; 

Teisėtumo ir tvarkingumo kontrolės veiksmingumas

26. atkreipia dėmesį į anomalijų, nustatytų atliekant įsipareigojimų ir mokėjimų ex ante 
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patikras, skaičių (atitinkamai 308 klaidos iš 1193 klaidų ir 394 klaidos iš 2119 klaidų); 
yra susirūpinęs dėl to, kad abiem atvejais klaidos yra administracinio pobūdžio, t. y. 
nurodytos neteisingos įsipareigojimų sumos arba atliekant ex ante finansinį patikrinimą 
nepateikti su mokėjimais susiję patvirtinamieji dokumentai;

27. pripažįsta, kad padaryta pažanga nuolat tobulinant 2018 m. sukurtą EIVT ex post 
metodiką, pagrįstą vidaus atsitiktine atranka, taip pat atkreipia dėmesį į nurodytus 
klaidų lygius pagal pagrindines darbuotojų einamųjų išlaidų, t. y. infrastruktūros ir 
administracinių išlaidų, saugumo ir IT bei telekomunikacijų išlaidų, sritis;  

28. pažymi, kad EIVT ir Audito Rūmai vis dar skirtingai aiškina viešųjų pirkimų procedūrų 
klaidų kiekybinį vertinimą; mano, kad kitais finansiniais metais turėtų būti imamasi 
tolesnių veiksmų siekiant tobulinti klaidų, padarytų valdant EIVT administracinį 
biudžetą, finansinio reikšmingumo vertinimą; 

Strateginės komunikacijos veikla

29. su džiaugsmu atkreipia dėmesį į sustiprintus EIVT strateginės komunikacijos 
pajėgumus ir priemonių rinkinį, skirtą kovoti su dezinformacijos grėsmėmis ir 
hibridinėmis grėsmėmis, įsteigiant tris darbo grupes Rytų ir Vakarų Balkanuose bei 
Pietų šalyse, taip pat EIVT dalyvaujant Sąjungos institucijų ir valstybių narių sukurtoje 
skubaus įspėjimo sistemoje; ragina EIVT plėtoti tokią politiką su Parlamento naujuoju 
specialiuoju komitetu užsienio šalių kišimosi klausimais, kad pagerintų savo reagavimo 
pajėgumus;

30. pabrėžia, kad sąmoningas didelio masto ir sistemingas dezinformacijos skleidimas yra 
didelis strateginis iššūkis Sąjungos viešajai diplomatijai, kuriai per trumpą ar vidutinės 
trukmės laikotarpį turėtų būti skirta pakankamai finansinių, IT ir žmogiškųjų išteklių; 

Valdymo patikinimas

31. pažymi, kad tik dvi delegacijos, t. y. delegacija Sirijoje (nuo 2017 m.) ir delegacija 
Džibutyje, išreiškė pagrįstų abejonių dėl savo administracinių išlaidų valdymo, visų 
pirma susijusių su viešųjų pirkimų klausimais; 

32. ragina EIVT savo metinėje veiklos ataskaitoje pateikti papildomos informacijos apie 
patikrinimų programą, kad būtų galima apžvelgti ES delegacijų veiklą ir jų veiklos 
rezultatus; taip pat mano, kad bus naudinga geriau paaiškinti, kaip delegacijų 
patikrinimai susiję su EIVT patikinimo sistema, ir parodyti, kaip patikrinimų rezultatų ir 
rekomendacijų naudojimas padėjo užtikrinti didesnį delegacijų darbo metodų 
nuoseklumą, vienodumą ir veiksmingumą;

Sukčiavimo prevencija ir nustatymas

33. palankiai vertina tai, kad EIVT savo kovos su sukčiavimu strategiją nuolat derina su 
visų RELEX generalinių direktoratų ir, taikydamas specialią formą, su OLAF veikla; 
mano, kad reikia dėti visas būtinas pastangas, siekiant dalytis ir keistis informacija apie 
jų veiklos sunkumus, kad būtų galima tiksliau nustatyti rizikingas jų veiklos ir programų 
sritis;
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34. su džiaugsmu atkreipia dėmesį į tai, kad nustatytos bendrosios gairės, kurios buvo 
oficialiai pateiktos kovos su sukčiavimu strategijoje išorės santykių srityje, nes tai yra 
svarbus patobulinimas; primena, kad šios gairės turi būti išplatintos visiems delegacijų 
vadovams ir reguliariai vertinamos atliekant vidaus kontrolės sistemos būklės tyrimą ir 
išsamų rizikos nustatymą; pažymi, kad 2019 m. nebuvo pranešta nei apie vieną įtariamą 
informavimo apie pažeidimą atvejį;

35. pažymi, kad EIVT pranešė OLAF apie du atvejus ir pateikė penkių 2019 m. OLAF 
atliktų tyrimų rezultatus; ragina EIVT aiškiai nustatyti politikos sritis, kurioms kyla 
grėsmė, ir interesų konfliktų galimybes, bei didinti delegacijų vadovų informuotumą 
apie jas; pažymi, kad 12 proc. delegacijų pranešė, jog nustatė su sukčiavimo rizika 
susijusių pokyčių, ir kad reikia rengti daugiau mokymų sukčiavimo nustatymo 
klausimais (46 proc. delegacijų ir 35 proc. būstinių skyrių);

36. ragina EIVT pradėti plėtoti būsimą dvišalį bendradarbiavimą su Europos prokuratūra ir 
integruoti jį į savo bendrąją kovos su sukčiavimu strategiją; primena, kad Finansinio 
reglamento 123 straipsniu numatyta įsteigti vidaus audito pažangos komitetą, kuris 
užtikrintų EIVT vidaus auditoriaus nepriklausomumą, vidaus audito funkcijos stebėseną 
ir veiksmingą pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;

Etikos principai

37. ragina EIVT didinti darbuotojų informuotumą apie jos etikos principus ir kultūrą bei 
gerinti jų suvokimą, teikiant atitinkamą informaciją etikos klausimais; mano, kad 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas klausimui, ar darbuotojai žino, kaip pranešti 
apie bet kokias problemas, susijusias su neetišku elgesiu, taip pat jų saugumo pojūčio 
stiprinimui; pabrėžia, kad atliekant metinį rizikos valdymo vertinimą, svarbu nustatyti, 
įvertinti ir valdyti su etika susijusią riziką; 

38. taip pat mano, kad siekiant išvengti galimų interesų konfliktų ir neskelbtinos su darbu 
susijusios informacijos nutekėjimo, turi būti atsižvelgta į etikos normas; remia EIVT 
nustatytas etikos gaires, atsižvelgiant į darbo delegacijoje ypatumus, siekiant sumažinti 
pavojų Sąjungos ir EIVT reputacijai, visų pirma – delegacijų vadovams;

Interesų konfliktas

39. pabrėžia, kad interesų konfliktas, susijęs su darbu po tarnybos viešajame sektoriuje ir 
„sukamųjų durų“ reiškiniu, yra nuolatinė problema ES institucijose; ragina EIVT 
veiksmingai ir nuosekliai taikyti Tarnybos nuostatus, ypač 16 straipsnį, siekiant užkirsti 
kelią interesų konfliktams, visų pirma vyresniųjų pareigūnų atveju; 

40. šiuo atžvilgiu primygtinai reikalauja, kad EIVT kasmet skelbtų savo sprendimus, 
susijusius su buvusių vyresniųjų pareigūnų profesine veikla, ir nuolat stebėtų, ar jie 
laikosi jiems nustatytų sąlygų, ir prireikus imtųsi ryžtingų veiksmų, kad būtų laikomasi 
šių sąlygų;

41. pažymi, kad pasibaigus vyresniosios vadovybės kadencijai, dvejų metų pereinamojo 
laikotarpio pirmuosius dvylika mėnesių EIVT taiko jai draudimą; primena, kad 
konfidencialumo įsipareigojimas yra pagrindinis principas, kurio turi laikytis buvę 
darbuotojai; 
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Pastatų politika

42. palankiai vertina teigiamą paslaugų teikimo bendroje vietoje, tendenciją; tokios vietos 
sudaro 7 proc. bendro delegacijų biurų patalpų proto; su pasitenkinimu pažymi, kad 
2019 m. EIVT pradėjo įgyvendinti 22 naujus paslaugų teikimo vienoje vietoje 
projektus, susijusius su 68 delegacijomis (iš viso sudaryta 115 susitarimų dėl paslaugų 
teikimo bendroje vietoje); pažymi, kad šiuo metu paslaugų teikimas bendroje vietoje 
daugiausia susijęs su valstybėmis narėmis ir šalimis partnerėmis (43), Europos civilinės 
saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų GD (20), kitomis ES agentūromis, pvz., 
EUIPO, EASA ir FRONTEX (17), EIB (15), ES specialiaisiais įgaliotiniais (10) ir 
BSGP misijomis – EUBAM ir EUCAP (10);

43. ragina EIVT toliau žengti šia kryptimi su valstybėmis narėmis telkiant pastatų valdymo 
priemones ir toliau plėtoti bendradarbiavimą vietos lygmeniu, ypatingą dėmesį skiriant 
geriausio kainos ir kokybės santykio užtikrinimui, saugumo klausimams ir Sąjungos 
įvaizdžiui bei matomumui stiprinti;

44. su džiaugsmu pažymi, kad dažnesnis paslaugų teikimas bendroje vietoje buvo 
derinamas su sąnaudų padengimo sistemos konsolidavimu ir standartizavimu toliau 
centralizuojant pajamas, gaunamas paslaugas teikiant vienoje vietoje, ir taikant 
administravimo mokesčius, nustatytus susitarimuose dėl paslaugų lygio; pažymi, kad 
2019 m. buvo gauta maždaug 10 mln. EUR pajamų;

45. pažymi, kad EIVT priklausančių biurų dalis išliko tokia pati ir sudarė 19 proc. jos 
delegacijų biurų, o ateityje numatoma įsigyti biurų patalpas Argentinoje ir Kongo 
Demokratinėje Respublikoje; pažymi, kad 72,8 mln. EUR išleidžiama delegacijų tinklo 
biurų pastatų ir rezidencijų nuomai, o 19,1 mln. EUR – būstinių biurų nuomai; 

46. palankiai vertina aprūpinimo būstu politikos peržiūrą ir prašo laiku informuoti 
Parlamentą apie jos pagrindinius rezultatus, susijusius su atnaujinta lyginamąja analize, 
palyginti su valstybėse narėse ir kitose tarptautinėse organizacijose atliekamomis 
analizėmis; 

47. su džiaugsmu pažymi, kad EIVT parengtas veiksmų planas siekiant imtis tolesnių 
veiksmų, susijusių su 2016 m. Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje dėl nekilnojamojo 
turto politikos pateiktomis rekomendacijomis, suteikė galimybę padaryti pažangą, kurią 
pripažino Audito Rūmai; 

48. ragina EIVT toliau daryti pažangą, susijusią su likusiomis neįgyvendintomis 
rekomendacijomis dėl poreikio atlikti portfelio apžvalgą, stebint biurų ir rezidencijų 
rinkos kainas, taip pat, šalia dabartinio metinio darbo dokumento, pradėti rengti 
vidutinės trukmės ar ilgalaikį planą. primena, kad vienam darbuotojui ir toliau turėtų 
būti skiriama 35 m2 biuro ploto ir tai turėtų būti laikoma pasikartojančiu standartu, 
renkantis pastatus ir vykdant persikraustymus ateityje; ragina EIVT informuoti 
Parlamentą apie visus tolesnius patobulinimus; 

Darbo aplinka

49. apgailestauja dėl to, kad padaugėjo atvejų, apie kuriuos pranešama tarpininkavimo 
tarnybai, kurių 2019 m. buvo 183 (palyginti su 135 atvejais 2018 m.);
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50. apgailestauja dėl to, kad ES delegacijose tebėra neatlygintinai dirbančių stažuotojų; 
ragina EIVT imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad stažuotojai turėtų lėšų pragyventi;

Aplinkosaugos aspektas

51. su džiaugsmu pažymi, kad 2019 m. EIVT patvirtino įgaliojimus sukurti EIVAT būstinei 
skirtą aplinkosaugos vadybos sistemą, siekdama ją išplėsti ir taikyti delegacijų tinklui.


