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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, 
I skirsnis – Europos Parlamentas
(2020/2141(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 – C9-0221/2020)2,

– atsižvelgdamas į 2019 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą, 
I skirsnis – Europos Parlamentas3,

– atsižvelgdamas į vidaus auditoriaus 2019 finansinių metų metinę ataskaitą,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2019 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo 
ataskaitą kartu su institucijų atsakymais4,

– 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 pareiškimą5,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 
318 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. 966/20126, ypač į jo 260, 261 ir 262 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 10 d. Biuro sprendimą dėl Europos Parlamento 
biudžeto vykdymo vidaus taisyklių, ypač į jo 34 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį, 104 straipsnio 3 dalį ir V priedą,

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

A. kadangi 2020 m. birželio 24 d. Pirmininkas patvirtino Parlamento 2019 finansinių metų 

1 OL L 67, 2019 3 7, p. 1.
2 OL C 384, 2020 11 13, p. 1.
3 OL C 239, 2020 7 20, p. 1.
4 OL C ..., …, p. …
5 OL C ..., …, p. …
6 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
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finansines ataskaitas;

B. kadangi generalinis sekretorius, kaip vyriausiasis įgaliotasis leidimus suteikiantis 
pareigūnas, 2020 m. birželio 17 d. pateikė pakankamą patikinimą, kad Parlamento 
biudžetui skirti ištekliai buvo naudoti pagal numatytą paskirtį ir vadovaujantis patikimo 
finansų valdymo principais ir kad nustatytos kontrolės procedūros suteikia būtinas 
garantijas dėl atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo;

C. kadangi, atlikę auditą, Audito Rūmai pareiškė, jog pagal jų atliktą specialųjį 2019 m. 
administracinių ir kitų išlaidų įvertinimą tikrintose institucijų ir įstaigų metinėse veiklos 
ataskaitose, kurias būtina parengti pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046, 
nenustatyta jokių rimtų trūkumų;

D.  kadangi Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 262 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, 
kad kiekviena Sąjungos institucija imtųsi visų deramų priemonių dėl pastabų, pateiktų 
kartu su Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

1. patvirtina Pirmininkui, kad Europos Parlamento 2019 finansinių metų biudžetas 
įvykdytas / atideda savo sprendimo, kuriuo Pirmininkui patvirtinama, kad Europos 
Parlamento 2019 finansinių metų bendrasis biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 
Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams 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, I skirsnis – Europos 
Parlamentas, dalį,
(2020/2141(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį, 104 straipsnio 3 dalį ir V priedą,

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

A. kadangi tvirtindamas galutines ataskaitas Europos Parlamento (toliau – Parlamentas) 
apskaitos pareigūnas pateikė pakankamą užtikrinimą, kad jose visais reikšmingais 
aspektais teisingai parodyta Parlamento finansinė būklė, operacijų rezultatai ir pinigų 
srautai;

B. kadangi pagal įprastą procedūrą Parlamento administracijai buvo pateikti 192 klausimai 
ir gauti atsakymai raštu, kurie buvo viešai aptarti Parlamento Biudžeto kontrolės 
komitete dalyvaujant už biudžetą atsakingam Parlamento pirmininko pavaduotojui, 
generaliniam sekretoriui, Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos 
(toliau – Institucija) direktoriui ir vidaus auditoriui;

C. kadangi nuolat galima tobulinti viešųjų finansų valdymo kokybę, efektyvumą ir 
veiksmingumą ir būtina atlikti tikrinimus siekiant užtikrinti, kad politiniai lyderiai ir 
Parlamento administracija būtų atskaitingi Sąjungos piliečiams;

Parlamento biudžeto ir finansų valdymas

1. nurodo, kad bendra galutinių Parlamento asignavimų suma 2019 m. buvo 
1 996 978 262 EUR – jie sudarė 18,5 proc. visų Daugiametės finansinės programos1 V 
išlaidų kategorijoje 2019 m. Sąjungos institucijų administracinėms išlaidoms numatytų 
lėšų, o palyginti su 2018 m. biudžetu (1 950 687 373 EUR), ši suma yra 2,4 proc. 
didesnė;

2. pažymi, kad bendra 2019 m. gruodžio 31 d. apskaitytų pajamų suma buvo 
207 521 070 EUR (2018 m. – 193 998 910 EUR), iš jų asignuotosios pajamos siekė 
36 566 236 EUR (2018 m. – 30 783 590 EUR);

3. pabrėžia, kad 67,8 proc. visų įsipareigojimų sudaro keturių skyrių – 10 skyriaus 
(„Institucijos nariai“), 12 skyriaus („Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai“), 20 skyriaus 
(„Pastatai ir su jais susijusios išlaidos“) 
ir 42 skyriaus („Parlamento narių padėjėjų išlaidos“) – įsipareigojimai, ir iš to matyti, 

1 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
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kad didžioji dalis Parlamento išlaidų beveik visai nekinta;

4. atkreipia dėmesį į skaičius, kuriais remiantis buvo uždarytos 2019 finansinių metų 
Parlamento sąskaitos, t. y.:

a) Turimi asignavimai (EUR)
2019 m. asignavimai 1 996 978 262
Neautomatiniai perkėlimai iš 2018 finansinių metų ---
Automatiniai perkėlimai iš 2018 finansinių metų 299 095 028
Asignavimai, atitinkantys 2019 m. asignuotąsias pajamas 36 566 236
Perkėlimai, atitinkantys 2018 m. asignuotąsias pajamas 49 010 988
Iš viso 2 381 650 514
b) 2019 finansinių metų asignavimų panaudojimas (EUR)
Įsipareigojimai 23 332 411 812
Atlikti mokėjimai 2 035 068 314
Automatiškai į kitus metus perkelti asignavimai, įskaitant 
asignuotųjų pajamų asignavimus 306 712 540

Neautomatiškai į kitus metus perkelti asignavimai ---
Panaikinti asignavimai 38 744 124
c) Biudžeto įplaukos (EUR)
Gauta 2019 m. 207 521 070
d) Bendras 2019 m. gruodžio 31 d balansas (EUR) 1 685 376 397

5. pažymi, kad 98,8 proc. į Parlamento biudžetą įrašytų asignavimų, sudarančių 
1 973 232 524 EUR, buvo paskirta, o panaikinta 1,2 proc. asignavimų; su džiaugsmu 
pažymi, kad, kaip ir kelerius praėjusius metus, buvo pasiektas labai aukštas biudžeto 
įvykdymo lygis; pažymi, kad mokėjimai iš viso sudarė 1 698 971 864 EUR sumą, taigi 
mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis siekė 86,1 proc.; 

6. pabrėžia, kad panaikinti 2019 m. asignavimai, siekiantys 23 745 738 EUR, daugiausia 
buvo susiję su pastatų išlaidomis, taip pat su darbo užmokesčiu ir kitomis teisėmis;

7. pažymi, kad 2019 finansiniais metais buvo patvirtinta aštuoniolika perkėlimų pagal 
Finansinio reglamento 31 ir 49 straipsnius, jie sudarė 76 028 316 EUR sumą arba 
3,8 proc. galutinių asignavimų; pažymi, kad 45,3 proc. perkeltų lėšų buvo susijusios su 
Parlamento pastatų politika ir visų pirma perkeltos siekiant padėti finansuoti su Konrado 
Adenauerio pastato projektu susijusius metinius mokėjimus; pažymi, kad su Jungtinės 
Karalystės sprendimu pasitraukti iš Europos Sąjungos susiję perkėlimai siekė 25 proc.; 

Audito Rūmų nuomonės dėl 2019 m. sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų 
teisėtumo ir tvarkingumo

8. primena, kad Audito Rūmai atlieka specialųjį visų Sąjungos institucijų administracinių 
ir kitų išlaidų, kaip vienos politikos grupės, vertinimą; pabrėžia, kad administracinės ir 
susijusios išlaidos apima išlaidas žmogiškiesiems ištekliams (atlyginimams, išmokoms 
ir pensijoms) – joms tenka 60 proc. bendros sumos – ir išlaidas pastatams, įrangai, 
energijai, ryšiams ir informacinėms technologijoms;

9. pažymi, kad apskritai audito duomenys rodo, kad administracinėse išlaidose nenustatyta 
reikšmingo klaidų lygio; taip pat pažymi, kad, remiantis trimis kiekybiškai įvertintomis 
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klaidomis, apskaičiuotasis klaidų, nustatytų daugiametės finansinės programos 5 išlaidų 
kategorijoje, skirtoje administracinėms išlaidoms, lygis yra mažesnis už reikšmingumo 
ribą;

10. pažymi, kad 2019 m. Audito Rūmų ataskaitoje pateikiama konkreti išvada, susijusi su 
Parlamentu; susirūpinęs pažymi, kad Audito Rūmai nustatė vieną klaidą atliekant 
mokėjimą Europos politinėms partijoms, susijusią su atitiktimi išlaidų tinkamumo 
taisyklėms, o konkrečiai – nepateikti rašytiniai sutarties dokumentai ir faktiškai patirtas 
išlaidas pagrindžiantys dokumentai; apgailestauja dėl to, kad 2014, 2015 ir 2016 m. 
metinėse ataskaitose Audito Rūmai nustatė panašius trūkumus su frakcijomis ir viena iš 
Europos partijų susijusiose operacijose; vis dėlto pažymi, kad nors nuolat galima gerinti 
padėtį, pastaraisiais metais būta daug teigiamų pokyčių; 

11. atkreipia dėmesį į Parlamento atsakymus, pateiktus komentuojant Audito Rūmų 
pastabas, kuriuose pakartotinai išnagrinėti konkretūs atvejai, nurodyti Audito Rūmų 
išvadose, ir pateikta su jais susijusi informacija ; primena, kad nors Parlamento 
administracija yra leidimą išmokėti dotaciją Europos politinėms partijoms suteikianti 
tarnyba, ji nėra atsakinga už jų faktines išlaidas ir kad Europos politinės partijos pačios 
atsako dėl savo operacijų teisėtumo ir tvarkingumo; pažymi, kad Parlamentas suteikė 
Europos politinėms partijoms išsamią informaciją ir gaires dėl aspektų, su kuriais 
susijusios nustatytos problemos; 

Vidaus auditoriaus metinė ataskaita

12. pažymi, kad 2020 m. lapkričio 16 d. su vidaus auditoriumi surengtame atsakingo 
komiteto posėdyje vidaus auditorius pristatė savo metinę ataskaitą ir apibūdino 
patikinimo pareiškimo auditus, kuriuos jis atliko ir apie kuriuos pranešė; šie auditai 
2019 m. apėmė tokius klausimus:

– viešųjų pirkimų ir sutarčių įgyvendinimo viešojo maitinimo sektoriuje 
(Infrastruktūros ir logistikos generalinis direktoratas (INLO GD) auditas;

– lankytojų grupių auditas (Komunikacijos generalinis direktoratas (COMM GD);

– Parlamento narių vietos padėjėjų išmokų auditas (Finansų generalinis direktoratas 
(FINS GD);

– informacinių sistemų audito pirmoji ataskaita: tapatybės ir prieigos valdymas; 

– Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų finansavimo auditas (FINS 
GD);

– Parlamento duomenų apsaugos sistemos preliminari peržiūra;

– tolesnės priemonės, kurių imtasi vidaus audito ataskaitose nustačius nebaigtus 
veiksmus. 2019 m. 1 ir 2 etapai;

13. teigiamai vertina ir remia toliau nurodytus veiksmus, kuriems vidaus auditorius pritarė 
arba kuriems pritarimas derinamas su atsakingais generaliniais direktoratais ir kurių 
buvo imtasi atlikus patikinimo užduotis:
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– veiksmus, susijusius viešųjų pirkimų ir sutarčių įgyvendinimo viešojo maitinimo 
sektoriuje (INLO GD) auditu: įgyvendinti vidaus kontrolės tikslus, visų pirma 
nustatant ilgesnius viešųjų pirkimų vykdymo terminus, kurie yra proporcingi, 
atsižvelgiant į specifikacijų sudėtingumą; užtikrinti, kad pirkimo specifikacijos 
būtų aiškesnės, tinkamesnės ir tikslesnės; užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami skaidriai, remiantis paskelbtais kriterijais ir vertinimas būtų tinkamai 
pagrįstas dokumentais; suderinti ad hoc koncesijos sutartis su teisės tarnyba; 
keičiant koncesijos sutartis itin svarbu laikytis taisyklių; geresnę valdymo 
stebėseną ir ataskaitų teikimą; 

– veiksmus, susijusius su lankytojų grupių auditu: didinti finansinių išlaidų taisyklių 
įgyvendinimo efektyvumą ir veiksmingumą, be kita ko, geriau apibrėžiant 
tinkamas finansuoti išlaidas ir tinkamumo finansuoti laikotarpį; gerinti išlaidų 
kompensavimo ex ante ir ex post patikrinimų pakankamumą ir veiksmingumą; 
užtikrinti, kad su lankytojų grupėmis susijusios išlaidos būtų padengiamos 
laikantis visų taikomų taisyklių; imtis priemonių, skirtų visapusiškam lankytojų 
grupių programos įgyvendinimui užtikrinti; 

– veiksmus, susijusius su informacinių sistemų audito pirmąja ataskaita: tapatybės ir 
prieigos valdymą, visiškai sumažinant atvejų, kai suteikiamos išskirtinės prieigos 
teisės vadinamiesiems UNIX/LINUX infrastruktūros „itin plačias teises turintiems 
naudotojams“ (angl. superusers), skaičių; griežtinti prieigos prie atrinktų 
svarbiausių funkcijų kontrolę centriniu lygmeniu; nustatyti su privilegijuotos 
paskyromis susijusias saugumo procedūras, kad būtų apibrėžtos prieigos kontrolės 
taisyklės; 

– veiksmus, susijusius su Parlamento narių padėjėjų išmokų auditu (FINS GD), 
kuriame visų pirma tikrinta, kaip laikomasi teisės aktų reikalavimų ir užtikrinamas 
patikimas finansų valdymas vietinių Parlamento narių padėjėjų išlaidų padengimo 
procesuose, įskaitant mokėjimo tarpininkų profesinių ir sutartinių įgaliojimų 
apimtį ir kasmetinį jų sąskaitų įforminimą;

– veiksmus, susijusius su Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų 
finansavimo audito (FINS GD) pirmuoju etapu, kuriame daugiausia vertintas 
Europos politinių partijų ir fondų registracijos procesas ir jų atitikties 
reikalavimams kontrolė, funkcinis Institucijos ir Parlamento leidimus suteikiančio 
pareigūno bendradarbiavimas bei praktiniai pagrindinių teisės aktų įgyvendinimo 
aspektai; 

– veiksmus, susijusius su Parlamento duomenų apsaugos sistemos, kuri bus 
patvirtinta pagal 2020 m. vidaus audito darbo programą ir kuria labiausiai siekta 
užtikrinti, kad Parlamento duomenų apsaugos sistema atitiktų Reglamentą 
2018/17252, taip garantuojant, kad būtų sukurta darni valdymo struktūra, skirta 
užtikrinti, kad būtų tikrai vykdomi įsipareigojimai, susiję su asmens duomenų 
tvarkymu, ir numatytos šių duomenų apsaugos priemonės, preliminari peržiūra; 
nuolat teikiama patikima informacija apie institucijos valdomus asmens 

2 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos 
Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB 
(OL L 295, 2018 11 21, p. 39).
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duomenis; 

14. nurodo, kad 2019 m. tolesnių veiksmų proceso rezultatas – užbaigti 36 iš 93 nebaigtų 
veiksmų; susirūpinęs pažymi, kad, be šių patvirtintų veiksmų, iš viso buvo 124 nebaigti 
veiksmai, nustatyti audito ataskaitose, įskaitant dar nevykdytinus veiksmus, ir kad 62 iš 
visų šių veiksmų susiję su didele rizika; ragina įvairius generalinius direktoratus dėti 
pastangas, užtikrinant, kad būtų pabaigti nebaigti veiksmai, ir kad sutarti veiksmai bus 
įgyvendinti laikantis nustatytų terminų; 

Tolesnės priemonės, kurių imtasi priėmus 2018 m. rezoliuciją dėl biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo

15. atkreipia dėmesį į Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui 2020 m. rugsėjo 21 d. 
pateiktus atsakymus raštu dėl rezoliucijos dėl 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
ir generalinio sekretoriaus pateiktus atsakymus į įvairius Parlamento rezoliucijoje dėl 
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo nurodytus klausimus ir prašymus, ir po to 
įvykusį keitimąsi nuomonėmis su Parlamento nariais;

16. pažymi, kad nebuvo imtasi veiksmų, reaguojant į kai kurias Parlamento rezoliucijoje dėl 
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo pateiktas rekomendacijas, ir kad dokumente 
dėl tolesnių veiksmų, susijusių su biudžeto įvykdymo patvirtinimu, šiuo klausimu 
nepateikta jokio pagrindimo; pabrėžia, kad labai svarbu Parlamento Biudžeto kontrolės 
komitete su generaliniu sekretoriumi dažniau aptarti klausimus, susijusius su 
Parlamento biudžetu ir jo įvykdymu; 

17. apgailestauja, kad nesiimta tolesnių veiksmų dėl savanoriško pensijų kaupimo fondo, 
nes tam tikri pensijų kaupimo fondo dalyviai apskundė 2018 m. gruodžio 10 d. Biuro 
sprendimą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui (toliau – Teisingumo Teismas); 
ragina generalinį sekretorių nedelsiant informuoti Parlamento Biudžeto kontrolės 
komitetą apie Teisingumo Teismo sprendimą; 

18. palankiai vertina tai, kad atsiskaitymo grynaisiais pinigais mastas labai sumažėjo, ir kad 
valstybės narės pasinaudojo pagal peržiūrėtas taisykles suteikta galimybe su 
finansuojamais apsilankymais susijusią finansinę atsakomybę perduoti profesionalams, 
t. y. mokėjimo tarpininkams arba kelionių agentūroms, o ne akredituotiems Parlamento 
narių padėjėjams (toliau – akredituoti padėjėjai); vis dėlto susirūpinęs pažymi, kad 
generalinis sekretorius dar nepateikė naujų taisyklių vertinimo; pažymi, kad vertinant 
esamas procedūras reikėtų atsižvelgti į vidaus auditoriaus patirtį;

19. pripažįsta teigiamus pokyčius, susijusius su lyčių pusiausvyra, ir palankiai vertina 
naujus ir platesnio užmojo tikslus, kurie turės būti pasiekti iki 2024 m.; pripažįsta, kad 
būtina vykdyti nuolatinę stebėseną šiuo klausimu;

20. pakartotinai ragina generalinį sekretorių pabrėžti poreikį užtikrinti tikrą geografinę 
pusiausvyrą proporcingai atstovaujant visoms valstybėms narėms visais darbuotojų 
lygmenimis, įskaitant vyresniąją vadovybę; pažymi, kad svarbu didinti Parlamento, kaip 
darbdavio, patrauklumą visose valstybėse narėse;

21. primena, kad Darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnyje nustatyta pranešėjų, šešėlinių 
pranešėjų ir komitetų pirmininkų pareiga skelbti informaciją apie su jų pranešimais 
susijusius susitikimus su interesų grupių atstovais; su džiaugsmu pažymi, kad nuo 
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naujos kadencijos pradžios Parlamento interneto svetainėje suteikta infrastruktūra, 
kurios reikia, kad, siekiant didesnio skaidrumo, Parlamento nariai galėtų skelbti 
suplanuotus susitikimus su suinteresuotaisiais atstovais; 

Bendrosios aplinkybės

22. atkreipia dėmesį į už biudžetą atsakingo Parlamento pirmininko pavaduotojo, 
generalinio sekretoriaus ir Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto narių 2020 m. 
lapkričio 16 d. keitimąsi nuomonėmis Parlamento 2019 m. biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo klausimais, dalyvaujant vidaus auditoriui ir Institucijos direktoriui;

23. pabrėžia, kad dėl 2019 m. gegužės mėn. Europos Parlamento rinkimų 2019 m. 
Parlamento veikla padalinta į dvi dalis: pirmoje dalyje daugiausia dėmesio skirta teisės 
aktų priėmimui, o antrojoje – naujos Parlamento kadencijos pradžiai;

24. pažymi, kad 61 proc. 9-osios kadencijos Parlamento narių išrinkti naujai, ši procentinė 
dalis yra daug didesnė nei buvo per ankstesnes kadencijas ir už prognozuotus 50 proc., 
kuriais remiantis buvo sudarytas Parlamento 2019 m. biudžetas;

25. primena, kad 2019 m. Parlamento biudžetui didelį poveikį turėjo 2019 m. tris kartus 
nukelta Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos data; pažymi, kad darbo 
užmokestis ir išmokos Didžiosios Britanijos Parlamento nariams buvo mokami ilgiau 
nei numatyta, todėl Parlamento biudžete atliktų lėšų perkėlimų kiekis ir bendra suma 
buvo kur kas didesnė; palankiai vertina Personalo generalinio direktorato (PERS GD) 
lankstų požiūrį į Didžiosios Britanijos akredituotų padėjėjų darbo sutarčių 
administravimą; 

26. džiaugiasi, kad akredituotų narių priimamojo skyrius (Front office) tapo vieno langelio 
principu veikiantis viso akredituotų Parlamento narių padėjėjų įdarbinimo proceso 
valdytoju, taip pat Personalo generalinio direktorato vaidmeniu, po rinkimų padedant 
supažindinti naujus Parlamento narius ir akredituotus padėjėjus su Parlamento veikla ir į 
ją įtraukti, ir PERS GD darbo grupės, skirtos 2019 m. rinkimams, sėkmingai suvaldytu 
Parlamento kadencijos pasikeitimu, taip užtikrinant, kad iki 9-osios Parlamento 
kadencijos pirmos mėnesinės sesijos būtų sudarytos 1 292 akredituotų padėjėjų 
įdarbinimo sutartys (t. y. 93 proc. Parlamento narių), o iki metų galo – 2 017 sutartys; 

27. gerai vertina su Parlamento narių stažuotojais susijusių žmogiškųjų išteklių valdytojams 
tekusių naujų užduočių perėmimą, 2019 m. liepos 2 d. Biurui priėmus sprendimą 
stiprinti jų įdarbinimo sistemą;

28. palankiai vertina tai, kad 2019 m. sėkmingai sukurta nauja Parlamento narių darbo 
aplinka Briuselyje ir Strasbūre; gerai vertina tai, kad visų Parlamento narių biurų 
Briuselyje (1 asmeninis kabinetas vienam Parlamento nariui ir 2 kabinetai 
darbuotojams) ir Strasbūre (1 asmeninis kabinetas ir 1 kabinetas darbuotojams) 
renovacija atlikta per rekordiškai trumpą laiką ir greičiau, nei planuota, taip pat 
neviršijant šiam tikslui numatytų biudžeto lėšų, ir kad nauji baldai, įskaitant integruotus 
informacinių technologijų sprendimus, buvo įrengti pigiau nei planuota; džiaugiasi, kad 
peržiūrėtas Parlamento narių ir frakcijų biurų paskirstymo planas parengtas taip, kad 
biurų erdvė būtų panaudota kuo veiksmingiau; 

Komunikacija ir rinkimai
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29. pritaria tam, kaip Parlamentas padidino Europos Parlamento rinkimų matomumą, 
užmezgant ryšius, bendraujant ir bendradarbiaujant su plačiu žiniasklaidos tikslu, 
partneriais ir savanoriais, kurie skleidė nuomonę savo tinkluose;

30. palankiai vertina tai, kad daugiau kaip 50 proc. teisę balsuoti turinčių Sąjungos piliečių 
balsavo rinkimuose, ir su džiaugsmu pažymi, kad tai pirmas kartas nuo pirmųjų 1979 m. 
vykusių tiesioginių rinkimų, kai rinkėjų aktyvumas padidėjo; 

31. pažymi, kad Europos Parlamento rinkimai taip pat turėjo vykti Jungtinėje Karalystėje, ir 
kad Parlamentas taip pat vykdė savo komunikacijos kampaniją Jungtinėje Karalystėje; 

32 primena, kad 2019 m. COMM GD dirbo 813 darbuotojų ir jis valdė 5,3 proc. viso 
Parlamento biudžeto;

33. pažymi, kad Parlamento Biuras pavedė COMM GD didinti visų Sąjungos piliečių 
informuotumą apie būsimus rinkimus, siekiant didinti demokratinį dalyvavimą; 
palankiai vertina Parlamento 2019 m. rinkimų ir informavimo kampanijos indėlį 
užtikrinant didžiausią rinkėjų aktyvumą per 20 metų; pritaria novatoriškai 2019 m. 
Europos Parlamento rinkimų Parlamento institucinei komunikacijos strategijai, skirtai 
didinti informuotumą apie rinkimus ir skatinti balsuoti; pažymi, kad strategija buvo 
grindžiama ryšių su žiniasklaida stiprinimu ir tvirtinimu bei tvirto partnerių tinklo 
kūrimu; laikosi nuomonės, kad Parlamentui labai svarbu su Sąjungos piliečiais nuolat 
bendrauti įvairiais komunikacijos kanalais ne tik rinkimų metais, bet ir per visą 
kadenciją;

34. pažymi, kad iki rinkimų ir per rinkimus visiems atitinkamiems Parlamento 
suinteresuotiesiems subjektams buvo teikiama naujausia informacija apie subjektų, 
siekiančių kelti pavojų vienybei ir Europos demokratijai, skleidžiamą dezinformaciją ir 
keliamas grėsmes Parlamento atžvilgiu; ragina Parlamentą imtis tvirtų kovos su 
dezinformacija veiksmų, reguliariai teikiant informaciją ir perspėjimus bei Parlamento 
nariams, darbuotojams ir lankytojams rengti atitinkamus mokymus ir informuotumo 
didinimo veiklas; ragina Parlamentą toliau stiprinti išorinę komunikaciją apie savo 
veiklą;

35. atsižvelgdamas į decentralizuotą rinkimų kampaniją, primena Europos Parlamento ryšių 
biurų vaidmenį, kurio dėka aktyviau bendrauta su piliečiais ir žiniasklaida, pasitelkiant 
sustiprintas spaudos grupes, suinteresuotuosius subjektus ir informacijos skleidėjus, kad 
nauji rinkėjai, visų pirma jaunoji karta, būtų informuoti; ragina tęsti aktyvią ryšių biurų 
valstybėse narėse veiklą per visą kadenciją; 

36. atkreipia dėmesį į įvairius 2019 m. išlaidų punktus ir toliau pateikiamą jų suskirstymą:

Išlaidų punktas 2019 m. išlaidos

Personalo išlaidos 24 293 036 EUR
Pastatų išlaidos 11 051 311 EUR
Saugumo išlaidos 1 586 598 EUR
Komunikacijos išlaidos 11 906 438 EUR
Iš viso 49 137 382 EUR
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37. pažymi, kad 2019 m. vasario 11 d. posėdyje Biuras patvirtino, jog Parlamento biuras 
Londone tęs veiklą; pažymi, kad 2020 m. spalio 5 d. Biuras patvirtino, jog 2020 m. 
pabaigoje bus uždaromas atstovybės biuras Edinburge; pripažįsta, jog ryšių biuro 
Jungtinėje Karalystėje vaidmuo išliks labai svarbus, kad Parlamentas galėtų teikti 
paslaugas delegacijose Jungtinėje Karalystėje dirbantiems Parlamento nariams, ir kad 
būtų užtikrintas tolesnis bendravimas su tos šalies piliečiais, pilietine visuomene, 
vyriausybe, parlamento bendruomene ir žiniasklaida; 

Finansuojamos lankytojų grupės

38. palankiai vertina tai, kad Parlamentas deda daug pastangų, siekdamas išplėsti ir 
pagerinti lankytojams teikiamas paslaugas; džiaugiasi įspūdingu daugiau nei 1,5 mln. 
lankytojų visose Parlamento patalpose 2019 m. skaičiumi – palyginti su 2018 m., 
jaunimo apsilankė 26 proc. daugiau; 

39. su džiaugsmu pažymi, kad, 2017 m. sausio mėn. įsigaliojus naujoms Biuro taisyklėms 
dėl lankytojų grupių priėmimo, 2019 m. atliktas lankytojų grupių auditas ir kad 2019 m. 
gruodžio mėn. COMM GD pasiūlyti veiksmų planai, kuriais siekiama patobulinti 
valdymo ir kontrolės sistemą bei reglamentavimo nuostatas, taikomas kompensuojant su 
lankytojų grupėmis susijusias išlaidas; vis dėlto pažymi, kad neturėtų būti 
neatsižvelgiama į lankytojų grupių tikslą, t. y. piliečius artimiau supažindinti su 
Parlamentu, jo darbu ir bendradarbiavimu su kitomis Sąjungos institucijomis, Sąjungos 
veikimu ir jos aplinka, įskaitant supažindinimą su miestais, kuriuose yra institucijos; 

40. atkreipia dėmesį į tai, kad persvarstytos taisyklės, reglamentuojančios finansinių išmokų 
mokėjimą finansuojamoms lankytojų grupėms, įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d.; primena, 
kad, laikantis šiose taisyklėse įtvirtinto ne pelno principo, frakcijų vadovai privalo 
grąžinti visas nepanaudotas lėšas, Parlamento tarnyboms patikrinus finansinę 
deklaraciją; siekia geresnio patikinimo, kad finansuojamos lankytojų grupės būtų 
valdomos griežtai laikantis šių taikomų taisyklių; 

41. primena, kad 2019 m. Parlamento vidaus auditorius pradėjo naujų taisyklių 
įgyvendinimo auditą, ir kad savo išvadose, kurios baigtos rengti 2020 m., vidaus 
auditorius pažymėjo, jog su lankytojų grupėmis mokamos finansinės išmokos turėtų 
labiau atitikti faktiškai šių grupių patirtas išlaidas, kad ex ante kontrolė, kai išmokama 
pirma išmoka, turėtų būti griežtesnė, ir kad dabartinė ex post kontrolės sistema turėtų 
būti sugriežtinta; pakartoja, kad, vertinant esamas procedūras ir rengiant griežtesnę ex 
ante kontrolės tvarką, reikėtų atsižvelgti į vidaus auditoriaus išvadas, kad nebūtų 
galimybės nekontroliuojamai kaupti pinigus; prašo papildomai įvertinti esamą ex post 
kontrolės lygį; 

42. pritaria Briuselyje veikiančio Parlamentariumo, kuriame 2019 m. apsilankė 307 105 
lankytojai, t. y. kur kas daugiau nei 2018 m., ir Europos istorijos namų, kuriuose 
2019 m. apsilankė 199 256 lankytojai, t. y. 21 proc. daugiau nei 2018 m., veiklai; gerai 
vertina pasiteisinusius centrus „Pažink Europą“ Berlyne, Liublianoje, Strasbūre, 
Helsinkyje, Kopenhagoje ir Taline; pažymi, kad Parlamento tarnybos sudarė bendrą 
darbo programą, kuria siekiama, kad iki 2024 m. centrai „Pažink Europą“ būtų įkurti 
visose valstybėse narėse;

Pastatai
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43. primena, kad 2019 m. INLO GD dirbo 609 darbuotojai ir jis valdė 12,6 proc. viso 
Parlamento biudžeto;

44. supranta, kad 2019 m. kovo 11 d. Biuras pritarė naujam požiūriui į būsimus 
nekilnojamojo turto rinkos pasiūlymus Europos Parlamento ryšių biurams ir centrų 
„Pažink Europą“ erdvėms keliose valstybėse narėse;

45. suvokia pastatų politikos svarbą, visų pirma, kad svarbu pabaigti pastato „Montoyer 63“ 
Briuselyje, kuris pradėtas naudoti 2019 m., įrengimo darbus ir Konrado Adenauerio 
projektą Liuksemburge, kurį planuojama užbaigti iki 2023 m. birželio mėn. pabaigos; 
supranta, kad 2019 m. Biudžeto komitetas suteikė leidimą atlikti kaupiamąjį perkėlimą, 
siekiantį 31 mln. EUR, išankstiniam projekto finansavimui;

46. pažymi, kad 2018 m. balandžio mėn. Biuro patvirtintoje pastatų strategijoje, „skirtoje 
laikotarpiui po 2019 m.“ dėmesys sutelkiamas į pakankamai nepatenkintus poreikius, 
įskaitant patalpų pritaikymą pagal posėdžių tendencijų pokyčius (posėdžių salių, 
konkrečiai pritaikytų trišalio dialogo posėdžiams teisėkūros klausimais, įrengimas), 
įsiliejimą į vietos bendruomenę ir artimesnį bendravimą su piliečiais, Europos 
Parlamento ryšių biuruose diegiant centrus „Pažink Europą“, tolesnį Parlamento pastatų 
saugumo stiprinimą ir jų renovaciją, Parlamento centrinių pastatų sujungimo problemos 
išsprendimą, prioritetą teikiant pastatų įsigijimui, o ne nuomai; 

47. reiškia susirūpinimą dėl nebaigtų veiksmų, dėl kurių 2018 m. susitarta su vidaus 
auditoriumi, dėl esminės likutinės rizikos, susijusios su pastatų priežiūra, renovacija ir 
eksploatavimu; ragina Biurą patvirtinti išsamią techninės priežiūros politiką; palankiai 
vertina tai, kad palaipsniui nutraukiamos sutartys dėl valdymo, kai jį vykdo išorės 
subjektai, funkcijų, ir dėl to sutaupytas lėšas;

48. pažymi, kad šiuo metu baigiamas didžiausio Parlamento pastatų projekto – Konrado 
Adenauerio pastato Liuksemburge išplėtimo – pirmasis etapas, susiję su rytine puse. 
pažymi, kad bokšte Parlamento darbuotojai dirba nuo 2019 m. rudens, ir kad 
planuojama, jog į likusią rytinės pusės dalį darbuotojai persikels palaipsniui nuo 
2020 m. lapkričio mėn.; pažymi, kad pastato vakarinės pusės statybos darbai turėtų būti 
pradėti 2020 m. pabaigoje, juos planuojama baigti iki 2023 m.; 

49. atkreipia dėmesį į didelę Parlamento infrastruktūrą, kuri gali būti suskirstyta taip:

Pastatai Briuselyje Pastatai Liuksemburge Pastatai Strasbūre

11 nuosavų pastatų 2 nuosavi pastatai 5 nuosavi pastatai

4 nuomojami pastatai 3 nuomojami pastatai

659 092 m2 343 879 m2 344 283 m2

EP ryšių biurai ir 
atstovybės biuras
Iš viso 37

nuosavi pastatai 12

nuomojami pastatai 25
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plotas 28 383 m2

50. primena, kad 2020 m. Parlamentas paskelbė tarptautinį architektūros konkursą, 
apsvarstant dvi galimybes – atlikti visapusišką Spaak pastato renovaciją, laikantis 
aplinkosaugos reikalavimų, arba jį rekonstruoti; tikisi, kad išlaidos bus išsamiai 
įvertintos, remiantis preliminaraus projekto santrauka, kurią 2021 m. turi parengti 
konkursą laimėjęs architektas; prašo, kad atliekant renovaciją arba rekonstrukciją būtų 
atsižvelgta į dabartinius Parlamento poreikius, aprašytus atnaujintoje pastatų 
strategijoje, skirtoje laikotarpiui po 2019 m.; 

51. atkreipia dėmesį į 2019 m. lapkričio 25 d. Biuro sprendimą iki šios kadencijos pabaigos 
(2024 m.) įrengti „Pažink Europą“ lankytojų patalpas visose valstybėse narėse, taip pat į 
dabartinę šio sprendimo įgyvendinimo padėtį;

52. palankiai vertina tai, jog Parlamentas yra įsipareigojęs vykdyti būtinus savo pastatų 
pritaikymo ir renovacijos darbus, kad būtų sukurta visiems naudotojams prieinama ir 
Sąjungos standartus bei nacionalines teisines sistemas atitinkanti aplinka; pabrėžia, kad 
Strasbūre jau pradėti darbai siekiant pagerinti prieinamumą neįgaliesiems ir riboto 
judumo asmenims ir kad projektai bus tęsiami Briuselyje ir Strasbūre, taip pat šešiuose 
Europos Parlamento ryšių biuruose; prašo tęsti tokius renovacijos darbus visuose 
kituose Parlamento pastatuose, įsipareigojant užtikrinti funkcinius apstatytos aplinkos 
prieinamumo reikalavimus, kaip nustatyta Direktyvos (ES) 2019/8823III priede, ir 
remiantis atitinkamais tarptautiniais bei Europos standartais siekiant laikytis šių 
reikalavimų viešųjų pirkimų procedūrose, kad neįgalūs ir riboto judumo Parlamento 
nariai, darbuotojai ir lankytojai galėtų patekti į pastatus ir naudotis jų infrastruktūra 
tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti asmenys, laikantis Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijoje nustatytų prievolių; pažymi, kad šios priemonės ir (arba) išlaidos 
turėtų būti pakankamai finansuojamos; 

53. reiškia susirūpinimą dėl to, kad nuo 2017 m. Parlamento narių biuruose Briuselyje ir 
Strasbūre šilto vandens tiekimas buvo nutrauktas ir vis dar neatnaujintas; pažymi, kad 
sprendimą nutraukti šilto vandens tiekimą Parlamento narių biuruose Briuselyje ir 
Strasbūre 2017 m. spalio 24 d. priėmė kvestoriai dėl senstančiose ir gendančiose pastatų 
hidraulinėse sistemose esančių kenksmingų legionelių keliamos grėsmės sveikatai; 
pažymi, kad pagrindinė šilto vandens tiekimo Parlamento pastatuose atkūrimo problema 
susijusi su tuo, kad norint kruopščiai išvalyti visus senus vamzdžius, įskaitant tam tikrus 
užaklintus vamzdžius, reikėtų nutraukti jų visų eksploatavimą, ir kad, norint imtis tokio 
itin didelio masto projekto, reikia atlikti išsamią galimybių analizę, atsižvelgiant į 
perkraustymo, darbuotojų perkėlimo, dulkių bei triukšmo poveikį Parlamento narių 
teisėkūros veiklai; ragina INLO GD ir toliau įgyvendinti pakaitines priemones; 

Saugumas ir sauga

54. primena, kad 2019 m. Apsaugos ir saugumo generaliniame direktorate (SAFE GD) 
dirbo 770 darbuotojų ir jis valdė 1,5 proc. viso Parlamento biudžeto;

55. palankiai vertina tai, kad nuo 2015 m. Parlamento patalpose nebuvo didelių saugumo 

3 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/882 dėl gaminių ir paslaugų 
prieinamumo reikalavimų (OL L 151, 2019 6 7, p. 70).
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incidentų; vis dėlto reiškia susirūpinimą dėl bendro Parlamento narių, frakcijų 
sekretoriato darbuotojų ir akredituotų Parlamento narių padėjėjų, kurie buvo apvogti 
Parlamento patalpose, skaičiaus; pažymi, kad bendra apskaičiuota pavogtų daiktų vertė, 
kuri siekia maždaug 60 000 EUR per metus, iš esmės nesikeitė pastaruosius trejus 
metus; tikisi, kad saugumas bus nuolat didinamas; 

56. atkreipia dėmesį į 2020 m. liepos 22 d. Biuro posėdyje patvirtintus neatidėliotinus 
veiksmus, įskaitant informuotumo didinimo kampaniją, vertingos informacinių 
technologijų įrangos apsaugą, išankstinę informaciją apie priežiūros darbus ir atskirų 
kiekvieno aukšto visrakčių suteikimą, griežtai ribojant jų platinimą; tikisi, kad 
Parlamentas patvirtins ilgalaikes vagysčių prevencijos priemones, be visų numatytų, 
taip pat nustatant skirtingus teisės patekti į Parlamento patalpas lygius, išplečiant 
apsauginės vaizdo stebėjimo sistemos aprėptį ir imantis kitų veiksmų, susijusių su raktų 
valdymo politika, įskaitant galimybę įrengti elektronines durų spynas, atitinkamai 
atsižvelgiant į būtiną reikiamų investicijų ir faktinės pavogtų daiktų vertės 
proporcingumą; 

57. palankiai vertina priemones, skirtas padidinti Parlamento pastatų saugumą, visų pirma 
išorės paslaugų teikėjų darbuotojų saugumo patikras ir bendros apsaugos paslaugų 
teikimo Liuksemburge perdavimą vidaus darbuotojams, kurį Biuras patvirtino 2012 m., 
tačiau tokiam sprendimui įtakos turėjo naujo Adenauerio II pastato statybos darbai;

58. pritaria tarpinstituciniam bendradarbiavimui saugumo srityje, įskaitant pasirašytą 
susitarimo memorandumą dėl Sąjungos institucijose, Belgijoje, dirbančių išorės 
paslaugų teikėjų darbuotojų saugumo patikrų, tarpinstitucinės darbo grupės, atsakingos 
už Parlamento ryšių biuruose ir Komisijos atstovybėse valstybėse narėse įgyvendinamų 
saugumo priemonių suderinimą, sukūrimą, Sąjungos institucijų saugumo tarnybų kartu 
atliekamą analizę, kuria siekiama nustatyti tvirtesniam bendradarbiavimui tinkamiausias 
sritis bei tokio galimo bendradarbiavimo mastą, įskaitant galimybę tam tikromis 
paslaugomis naudotis bendrai, ir surinkti apie tai informaciją, taip pat pritaria 
tarpinstitucinio leidimo įeiti į pastatus kūrimo pažangai; 

59. atkreipia dėmesį į pradėtas rinkos procedūras, siekiant įdiegti automatinę transporto 
priemonių atpažinimo sistemą visuose automobilių stovėjimo aikštelių įvažiavimuose ir 
išvažiavimuose, ir į persikraustymą į Adenauerio II pastatą;

60. vis dėlto primena, kad atvirumas visuomenei yra Parlamento skiriamasis ženklas ir kad 
reikia toliau užtikrinti tinkamą pusiausvyrą ir būtino lygmens saugumą;

Kibernetinis saugumas ir IRT saugumas

61. primena, kad 2019 m. Naujovių ir technologinės pagalbos generaliniame direktorate 
(ITEC GD) dirbo 480 darbuotojų ir jis valdė 6 proc. viso Parlamento biudžeto;

62. primena vidaus audito tarnybos pateiktas konsultavimosi dėl didelių 2017 m. įvykusių 
IT incidentų ir veiklos tęstinumo užduotis, kuriose pateiktos trys rekomendacijos dėl 
papildomos Parlamento IRT infrastruktūros apsaugos, kuriomis papildomas svarbių ir 
esminių informacinių sistemų sąrašas, aiškiau susiejant funkcijas su įranga bei 
dokumentuojant priklausančią įrangą, ir kad reikia atsižvelgti į poreikį užtikrinti 
aukštesnės pakopos nuomojamų patalpų, kuriose laikoma Parlamento kompiuterinė 
įranga Briuselyje, sertifikavimą; 
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63. supranta, kokios svarbios yra išskirtinės prieigos teisės vykdant techninę priežiūrą ir 
plėtros darbus; ragina ITEC GD nustatyti aiškias prieigos prie tokių privilegijuotų 
paskyrų teisių suteikimo taisykles ir peržiūrėti itin plačių teisių suteikimo tvarką;

64. pritaria naujam įgyvendinamam duomenų centro projektui, kuriuo siekiama pakeisti 
pasenusį II pakopos Huizingeno duomenų centrą IV pakopos duomenų centru, kurio 
reikia IRT saugumui, atsparumui ir tęstinumui padidinti; 

65. remia Parlamento pastangas 2019 m. mažinti kibernetinio saugumo grėsmes, be kita ko, 
Parlamento kibernetinio saugumo sistemos sukūrimą ir paskelbimą, sistemingą naujų 
konfidencialioms reikmėms skirtų taikomųjų programų vertinimą kibernetinio saugumo 
požiūriu ir kasmetinį įsiskverbimo iš interneto testo atlikimą; prašo tęsti rizikos 
nustatymo ir mažinimo darbus ir užtikrinti rizika pagrįstą valdymą; ragina ITEC GD 
gerinti veiklos atkūrimo pajėgumus ir įgyvendinti reagavimo į kibernetinio saugumo 
incidentus planą;

66. gerai vertina ITEC GD pastangas skirti dalį savo ekspertinių žinių ir išteklių 
kibernetinio saugumo srityje Europos institucijų kompiuterinių incidentų tyrimo 
tarnybai (CERT-EU);

Technologijos, skaitmeninimas ir inovacijos

67. palankiai vertina tai, kad 2019 m. sėkmingai užbaigta kurti Parlamento finansų valdymo 
sistema, kuri pradėjo veikti 2020 m. finansiniais metais; reiškia susirūpinimą dėl 
pasenusios aparatinės įrangos ir ragina tęsti IT modernizavimą, atnaujinant pasenusią 
aparatinę įrangą, ir toliau įgyvendinti strateginius projektus e. Parlamento, mobiliosios 
aplinkos Parlamento nariams ir darbuotojams srityse; 

68. pažymi, kad Parlamento darbuotojų darbo užmokesčio kategorijų atnaujinimo procesas 
nėra automatizuotas ir jos turi būti rankiniu būdu įvestos į žmogiškųjų išteklių IT 
sistemas; reiškia susirūpinimą dėl nepagrįstų mokėjimų pagal neteisingą informaciją 
rizikos, kuri kyla dėl neautomatizuoto mokėjimo proceso; ragina Parlamento tarnybas, 
bendradarbiaujant su kitomis Sąjungos institucijomis, sukurti darnią darbo užmokesčio 
kategorijų IT sistemą; 

69. pritaria tam, kad dedamos didelės pastangos nuolat investuoti į finansinių procesų 
skaitmeninimą, įskaitant sklandžiai ir sėkmingai įdiegtą ir nuo 2019 m. lapkričio mėn. 
naudojamą naują finansų valdymo ir apskaitos sistemą (SAP), skirtą visoms su biudžeto 
vykdymu susijusioms operacijoms, patvirtintą „patikimų administracinių paslaugų 
centrų“ (angl. Blue-Chip hubs) strategiją, kuria siekiama pagerinti klientų aptarnavimą 
ir administracinį veiksmingumą, ir 2019 m. birželio 17 d. Biuro sprendimą pradėti 
centrinio lankomumo registro automatizavimo procesą, taip pat išplėsti e. portalo, kaip 
vienos bendros prieigos Parlamento nariams, funkciją, kad jie galėtų tvarkyti savo 
finansines ir socialines išmokas; 

70. ragina tobulinti dabartinę su IT susijusių problemų stebėjimo ir sekimo sistemą tarp 
Parlamento tarnybų vykdomųjų padalinių siekiant padidinti veiksmingumą ir 
skaidrumą; 

71. prašo užtikrinti, kad būtų imtasi tinkamų saugumo priemonių dėl debesijos sprendimų 
Parlamento poreikiams įgyvendinimo, kad būtų sudarytos sąlygos dirbti, naudojantis 
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tiek kompiuteriu darbo vietoje, tiek debesijos sprendimais, atsižvelgiant į 
besikeičiančius poreikius, todėl reikia užtikrinti didesnį judumą ir platesnes duomenų 
panaudojimo galimybes, taikant hibridinę debesijos strategiją; 

72. palankiai vertina strategiją „Skaitmeninė darbo vieta Parlamento nariams“ (angl. Digital 
Workplace4MEP), kurioje pateikiamas su judumu ir veiksmingumu susijęs sprendimas; 
mano, kad aukštos kokybės hibridinių prietaisų diegimas padės pasiekti aplinkosaugos 
vadybos tikslą iki 2024 m. 50 proc. sumažinti sunaudojamo popieriaus kiekį; tikisi, kad 
juos įdiegus bus sutaupyta daug lėšų, nes palaipsniui bus atsisakoma kitų rūšių įrenginių 
naudojimo; 

Įdarbinimas

73. primena, kad 2019 m. PERS GD dirbo 459 darbuotojai ir jis valdė 48 proc. viso 
Parlamento biudžeto;

74. yra įsitikinęs, kad Parlamento, kaip darbdavio, patrauklumas yra pagrindinis jo sėkmės 
elementas; yra susirūpinęs dėl sunkumų, su kuriais susiduriama siekiant įdarbinti tam 
tikrų pilietybių darbuotojus ir įdarbinant į tam tikras pareigybes; apgailestauja dėl to, 
kad Parlamentas yra pernelyg priklausomas nuo išorės ekspertų; atkreipia dėmesį į tai, 
kad PERS GD šiuo metu įgyvendina projektą „Pritraukti ir išlaikyti talentingiausius“ 
(angl. Attracting and retaining top talent), kuriuo siekiama patobulinti Parlamento 
politiką, skirtą pritraukti ir išlaikyti talentingus darbuotojus bei prisidėti kuriant 
ilgalaikę strateginę Parlamento viziją dėl ateities profesijų; ragina generalinį sekretorių 
dėti visas pastangas, kad būtų užtikrinta Parlamento darbuotojų geografinė pusiausvyra 
tiek pagal bendrą darbuotojų iš kiekvienos šalies skaičių, tiek pagal darbuotojų, 
užimančių vadovaujamąsias pareigas, skaičių, ir įvertinti visas galimybes, kad 
Parlamentas, kaip darbdavys, taptų konkurencingesnis; 

75. yra susirūpinęs dėl sunkumų, su kuriais susiduriama siekiant įdarbinti IT ir finansų 
specialistus ir žemesnio rango, visų pirma AST-SC kategorijos, darbuotojus 
Liuksemburge; pažymi, kad remiantis pirmine faktinės padėties šioje srityje analize, 
kurią Audito Rūmai pateikė generaliniam sekretoriui, matyti, jog Europos personalo 
atrankos tarnybos vykdomas atrankos procesas nėra pritaikytas nedideliems, tiksliniams 
konkursams, kurie yra tinkamiausi, atsižvelgiant į dabartinius Sąjungos institucijų 
poreikius; džiaugiasi tuo, kad Parlamentas aktyviai prisideda prie tarpinstitucinių 
pastangų peržiūrėti tvarką, pagal kurią Europos personalo atrankos tarnyba šiuo metu 
vykdo konkursus; ragina sukurti naują specialistų įdarbinimo konkursų sistemą ir 
nustatyti jų atrankos proceso reguliarios peržiūros tvarką; ragina generalinį sekretorių 
prireikus surengti specialistų įdarbinimo konkursus Parlamente; 

76. be to, reiškia susirūpinimą dėl to, kad ITEC GD labai sunku rasti ir įdarbinti 
pakankamai kvalifikuotų specialistų, turinčių labai specifinį pasirengimą, žinių ir 
patirties; ragina Parlamentą užtikrinti, kad šis prašymas būtų tinkamai perduotas 
Europos personalo atrankos tarnybai, kad būtų geriau patenkinami tokie specifiniai 
Sąjungos institucijų poreikiai, visų pirma susiję su Parlamento IRT ekspertinėmis 
žiniomis kibernetinio saugumo, debesijos kompiuterijos ir dirbtinio intelekto srityse; 
apgailestauja dėl to, kad Parlamentas pernelyg daug kliaujasi išorės konsultantais, ir 
pažymi, jog svarbu, kad ITEC GD tęstų savo strategijos „Išorės konsultantų pakeitimas 
sutartininkais“ įgyvendinimą, kad būtų sumažinta Parlamentui kylanti saugumo rizika; 
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77. primena, kad svarbu užtikrinti teisingą geografinę Parlamento darbuotojų pusiausvyrą; 
pažymi, kad, atsižvelgiant į darbuotojų skaičiaus iš atitinkamos valstybės narės ir 
Parlamento narių iš tos pačios valstybės narės skaičiaus santykį, pernelyg didelio arba 
nepakankamo atstovimo požiūriu skirtumo tarp valstybių narių senbuvių ir naujų 
valstybių narių nėra. pažymi, kad penki didžiausio santykio atvejai susiję su 
darbuotojais, turinčiais Belgijos, Lietuvos, Estijos, Slovėnijos ir Maltos pilietybes, o 
penki mažiausio santykiai atvejai susiję su darbuotojais, turinčiais Lenkijos, Vokietijos, 
Austrijos, Nyderlandų ir Kipro pilietybę; pažymi, kad šiuo metu Slovėnija ir Lietuva yra 
tarp septynių valstybių narių, kurių piliečių, užimančių vadovaujamas pareigas, santykis 
pagal Parlamento narių skaičių yra didžiausias; ragina Parlamentą užtikrinti, kad visų 
lygių darbuotojai būtų įdarbinami ir paaukštinami atsižvelgiant į gebėjimus, 
veiksmingumą ir sąžiningumą, nediskriminuojant dėl pilietybės; prašo dėti papildomas 
pastangas, siekiant užtikrinti, kad darbas Parlamente būtų vienodai patrauklus visiems 
Sąjungos piliečiams; 

78. palankiai vertina tai, kad lygių galimybių skatinimas yra viena iš pagrindinių 
Parlamento žmogiškųjų išteklių politikos dalių; išreiškia savo pasitenkinimą tuo, kad 
lyčių lygybės veiksmų gairės toliau įgyvendinamos imantis konkrečių veiksmų, ir kad 
2020 m. sausio 13 d. Biuras patvirtino platesnio užmojo tikslus dėl lyčių pusiausvyros 
aukštesnės ir vidutinės grandies vadovų pareigose Parlamento sekretoriate, kuris turi 
būti pasiektas iki 2024 m. – 50 proc. skyrių vadovų ir direktorių moterų, 40 proc. 
generalinių direktorių moterų; 

Darbuotojai, akredituoti Parlamento narių padėjėjai ir vietiniai padėjėjai

79. atkreipia dėmesį į 6 proc. darbuotojų skaičiaus mažinimo tikslą, t. y. į tai, kad 2019 m. 
Parlamentas savo administracijos etatų plane turėjo panaikinti 59 etatus; pripažįsta, kad 
kartu didinamas sutartininkų skaičius; yra susirūpinęs dėl šio ženklaus darbuotojų 
skaičiaus sumažinimo poveikio Parlamento našumui trumpuoju ir ilguoju laikotarpiais; 
ragina įvertinti padėtį darbuotojų klausimu;

80. yra susirūpinęs dėl ilgalaikių laikinojo nedarbingumo atostogų išėjusių darbuotojų 
skaičiaus; yra susirūpinęs dėl to, kad kai kurie iš šių atvejų gali būti susiję su 
pervargimu ir sutrikdyta profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra; ragina 
administraciją aktyviai bendradarbiauti su susirūpinusiais darbuotojais, atidžiai įvertinti 
darbuotojų darbo krūvį ir užtikrinti subalansuotą užduočių paskirstymą; palankiai 
vertina 2018 m. PERS GD pradėtą „Mind Matters“ kampaniją, kuria siekiama didinti 
informuotumą ir kovoti su neigiamu požiūriu dėl psichikos sveikatos; ragina Parlamentą 
atlikti rizikos psichologinei sveikatai vertinimą, siekiant nustatyti psichologines rizikas 
darbe ir parengti veiksmų planus, kad jos būtų pašalintos arba sumažintas neigiamas jų 
poveikis; ragina pakartotinai įvertinti taikomas taisykles, kad ilgalaikių laikinojo 
nedarbingumo atostogų atveju būtų galima greičiau įdarbinti pakaitinius darbuotojus; 

81. palankiai vertina tai, kad kuriamos priemonės, kuriomis padedama geriau užtikrinti 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, įskaitant išplėstas galimybes Parlamento 
darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu ir gerovės darbe užtikrinimo skatinimo priemones; 
vis dėlto atkreipia dėmesį į fizinio buvimo Parlamente vertę;

82. pritaria, kad reikia tęsti 2014–2019 m. Lygybės ir įvairovės veiksmų plane numatytus 
veiksmus ir 2019 m. balandžio 3 d. Biuro pranešime „Ne tik lyčių įvairovė Parlamento 



PR\1212238LT.docx 19/28 PE657.149v01-00

LT

sekretoriate. Dabartinė padėtis ir veiksmų gairės“ (angl. Diversities other than gender in 
the Parliament’s Secretariat – state of play and roadmap) numatytų priemonių 
įgyvendinimą;

83. pritaria 2019 m. pradėtai informuotumo didinimo kampanijai, kuria siekiama skatinti 
visiško priekabiavimo darbo vietoje netoleravimo politiką; pripažįsta Parlamento 
priekabiavimo visais lygmenimis, įskaitant tarp Parlamento narių, darbuotojų ir 
akredituotų padėjėjų, visiško netoleravimo politikai; pažymi, kad po 2019 m. rinkimų 
visi Parlamento nariai turėjo pasirašyti deklaraciją, kuria patvirtino įsipareigojantys 
laikytis tinkamo elgesio vykdant savo pareigas kodekso, kuris 2019 m. buvo įtrauktas į 
Parlamento darbo tvarkos taisykles; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad 2019 m. pradėtas 
10 naujų priekabiavimo atvejų, kurių 4 buvo susiję su seksualiniu priekabiavimu, 
tyrimas; 

84. žino apie Europos kovos su sukčiavimu tarnybos 2019 m nagrinėjamus 38 su 
Parlamentu susijusius atvejus, pradedant tinkamu Parlamento išmokų naudojimu ir 
darbuotojų elgesiu ir baigiant Europos politinių struktūrų finansavimu; atkreipia dėmesį 
į tai, kad 2019 m. baigtas 14 atvejų tyrimas;

85. palankiai vertina tai, kad 2019 m. Parlamentas nė karto nebuvo informuotas apie 
pažeidimą;

86. palankiai vertina tai, kad Parlamento savitarnos valgykloje padidėjo siūlomo maisto 
įvairovė ir sudaryta galimybė rinktis tvaresnį maistą; atkreipia dėmesį į tai, kad pradėta 
vykdyti nepriklausoma klientų pasitenkinimo apklausa, pasitelkiant pagrindinėse 
maitinimo vietose Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge įrengtus grįžtamojo ryšio 
terminalus, kuriais siekiama nustatyti maitinimo vietas, kuriose reikalingi pokyčiai ir 
patobulinimai; atkreipia dėmesį į tai, kad iš grįžtamojo ryšio terminalų matyti, kad 
maitinimo paslaugos nuolat ir akivaizdžiai gerėja Kolio ir Martenso pastatuose, o 
Spinelli ir Paulio-Henri Spaako pastatuose pasitenkinimo lygis yra žemesnis; ragina 
imtis reikiamų pokyčių, siekiant prisitaikyti prie klientų poreikių; 

Savanoriškas pensijų kaupimo fondas

87. primena Parlamento narių statuto 27 straipsnio 1 ir 2 dalis, kuriose nurodyta, kad: 
„įsigaliojus šiam Statutui, Europos Parlamento įkurtas savanoriškas pensijų fondas 
išliks ir bus skirtas Parlamento nariams arba buvusiems Parlamento nariams, turintiems 
ar turėsiantiems su šiuo fondu susijusių teisių“ ir kad „turimos ir turėsimos teisės yra 
visiškai išsaugomos“; 

88. taip pat pažymi, kad 2019 m. pabaigoje grynojo turto suma, į kurią reikia atsižvelgti, ir 
aktuarinių įsipareigojimų suma siekė atitinkamai 111 mln. EUR ir 439,6 mln. EUR, ir 
dėl to įvertintas aktuarinis deficitas sudarė 328,6 mln. EUR; yra itin susirūpinęs dėl to, 
kad gali pasibaigti lėšos savanoriško pensijų kaupimo fonde; 

89. primena, kad šie suplanuoti įsipareigojimai išdėstyti per kelis dešimtmečius, tačiau yra 
susirūpinęs dėl to, kad nors bendra iš savanoriško pensijų kaupimo fondo išmokėta 
suma 2019 m. siekė maždaug 18 mln. EUR, šis skaičius turėtų išaugti iki maždaug 
20 mln. EUR 2025 m.;

90. primena, kad 2018 m. gruodžio 10 d. posėdyje Biuras nusprendė iš dalies pakeisti 
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pensijų sistemai taikomas taisykles, pailgindamas pensinį amžių nuo 63 iki 65 metų ir 
nustatydamas 5 proc. pensijų mokestį būsimiems pensininkams, turėdamas tikslą 
pagerinti pensijų sistemos tvarumą; palankiai vertina tai, kad pakeitus taisykles netrukus 
2019 m. buvo sutaupyta maždaug 325 000 EUR siekianti pensijų įmokų suma, ir kad 
306 000 EUR šios sumos surinkta padidinus pensinį amžių, o 19 000 EUR surinkta 
nustačius 5 proc. mokestį visoms po 2019 m. sausio 1 d. paskirtoms pensijoms; prašo, 
kad Biuras įvertintų visas galimybes, kai tik Teisingumo Teismas priims sprendimą dėl 
dabartinių priemonių, kad būtų surastas teisingas sprendimas dėl savanoriško pensijų 
kaupimo sistemos ir fondo, išlaikant kuo mažesnius Parlamento įsipareigojimus; 

91. ragina generalinį sekretorių ir Biurą visapusiškai laikytis Europos Parlamento narių 
statuto ir kartu su pensijų fondu parengti aiškų Parlamentui skirtą planą, pagal kurį būtų 
prisiimti ir perimti jo įsipareigojimai ir atsakomybė už jo narių savanorišką pensijų 
sistemą; pritaria Biuro prašymui, kad generalinis sekretorius ištirtų būdus, kaip 
užtikrinti tvarų savanoriško pensijų fondo finansavimą pagal Parlamento narių statuto 
nuostatas ir kartu garantuoti visišką skaidrumą; ragina Biurą ir savanoriško pensijų 
fondo narius remti priemones, kuriomis siekiama sumažinti savanoriško pensijų fondo 
deficitą; 

Ekologiška Parlamento veikla ir tvarumas

92. pritaria tam, kad naudojama Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema 
(EMAS), kuri yra Sąjungos valdymo priemonė, skirta privačiosioms ir viešosioms 
organizacijoms, kad jos galėtų įvertinti ir pagerinti savo aplinkosauginį veiksmingumą 
pagal Reglamentą Nr. 1221/20094; pripažįsta, kad Parlamentas yra pirmoji Sąjungos 
institucija, 2016 m. neutralizavusi anglies dioksido poveikį, nes 100 proc. kompensuoja 
išmetamų teršalų, kurių išmetamos apimties negalima sumažinti, kiekį; pritaria 
priemonėms, kurių imtasi siekiant dar labiau sumažinti Parlamento išmetamų teršalų 
kiekį; 

93. palankiai vertina tai, kad Parlamentui tiekiama atsinaujinančių išteklių energija 2019 m. 
sudarė 67 proc. ir didžioji šio rodiklio dalis susijusi su ekologiškos elektros energijos 
įsigijimu;

94. primena, kad Direktyvoje 2012/27/ES5 dėl energijos vartojimo efektyvumo nustatyta, 
kad 3 proc. mūsų pastatų ploto kasmet turi būti renovuojama, kad būtų įvykdyti 
minimalūs energinio naudingumo reikalavimai; rekomenduoja planuojant metinį 
biudžetą atsižvelgti į reguliarią visų pastatų renovaciją ir šiam tikslui skirti sumą, 
reikalingą 3 proc. viso visų pastatų ploto, kaip jau nurodyta 2018 m. balandžio 16 d. 
Biuro priimtoje Parlamento pastatų strategijoje, skirtoje laikotarpiui po 2019 m.; mano, 
kad šis asignavimas turi būti įprastos ir iš anksto numatomos pastatų politikos dalis ir 
juo dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas išsamiai renovacijai ir turėtų būti užtikrinta, 
kad Parlamentas siektų kuo labiau padidinti energijos vartojimo efektyvumą, taigi, kuo 

4 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų 
savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą 
(EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL L 342, 2009 12 22, p. 1).
5 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, 
keičianti direktyvas 2009/125/EB ir 2010/30/EB ir panaikinanti direktyvas 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 
2012 11 14, p. 1).
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daugiau sutaupyti energijos vartojimo ir Parlamento infrastruktūros išlaidų srityse; 

95. sveikina Infrastruktūros ir logistikos generalinį direktoratą sėkmingai internalizavus 
tarnybinių automobilių paslaugas ir palankiai vertina tai, kad palaipsniui pereinama prie 
netaršių transporto priemonių naudojimo, siekiant, kad ne vėliau kaip iki 2024 m. visi 
tarnybiniai automobiliai būtų neutralūs anglies dioksido poveikio požiūriu; pripažįsta 
didelį kasdienių veiklų mastą ir gerai vertina tarnybos darbą, kuris įvertintas aukštu 
Parlamento narių pasitenkinimo lygiu; 

96. palankiai vertina tai, kad 2019 m. gruodžio 16 d. Biuras patvirtino naujus plataus 
užmojo Parlamento aplinkosaugos vadybos sistemos pagrindinių veiklos rezultatų 
rodiklių tikslus, įskaitant tikslą 40 proc. sumažinti išmetamo anglies dvideginio kiekį iki 
2024 m. naujos kadencijos; ragina imtis veiksmų, kurie būtini norint laiku pasiekti 
tikslą; 

97. gerai vertina Parlamento įsipareigojimą užtikrinti žaliuosius viešuosius pirkimus; 
pažymi, kad Parlamento tikslas – padidinti sutarčių dėl tam tikrų prioritetinių produktų, 
kurios klasifikuojamos kaip „ekologiškos“, „labai ekologiškos“ arba „ekologiškos dėl 
savo pobūdžio“, procentinę dalį vertinant pagal vertę; gerai vertina tai, kad, vertinant 
pagal vertę, 2019 m. 89,1 proc. sutarčių dėl prioritetinių kategorijų produktų buvo 
klasifikuotos kaip „ekologiškos“, „labai ekologiškos“ arba „ekologiškos dėl savo 
pobūdžio“; palankiai vertina tai, kad 2019 m. gruodžio 16 d. Biuras patvirtino naujus 
plataus užmojo žaliųjų viešųjų pirkimų pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių tikslus, o 
tai reiškia, kad 2020–2024 m. laikotarpiu vidutiniškai 90 proc. sutarčių dėl prioritetinių 
produktų kategorijų turėtų būti klasifikuojamos kaip „ekologiškos“ arba „ekologiškos 
dėl savo pobūdžio“;
 pabrėžia, kad reikia toliau plėtoti žaliuosius viešuosius pirkimus nustatant plataus 
užmojo tikslus dėl sutarčių ekologinio aspekto stiprinimo vidutinės trukmės laikotarpiu; 

98. palankiai vertina Parlamento automobilių stovėjimo aikštelėms sukurtą naują 
automobilių stovėjimo politiką, kuria siekiama skatinti elektra varomų transporto 
priemonių, t. y. dviračių, krovininių dviračių, motorolerių ir automobilių, naudojimą 
įrengiant elektrines įkrovimo stoteles; ragina šią politiką taikyti visoms Parlamento 
automobilių stovėjimo aikštelėms; 

Vertimas žodžiu ir raštu

99. primena, kad 2019 m. Konferencijų logistikos ir vertimo žodžiu generaliniame 
direktorate dirbo 530 darbuotojų ir jis valdė 2,6 proc. viso Parlamento biudžeto;

100. gerai vertina 2019 m. pabaigtą konferencijų organizavimo vieno langelio (OSCO) 
projektą, kuriuo iš esmės supaprastinti darbo procesai, susiję su konferencijų 
organizavimu, ir sudaryta galimybė Konferencijų logistikos ir vertimo žodžiu 
generaliniam direktoratui tapti viena įvairių aukštos kokybės konferencijų paslaugų 
sąsaja, kuria gali naudotis posėdžių, konferencijų ir renginių Parlamente organizatoriai; 

101. pažymi, kad peržiūrėtame Daugiakalbystės kodekse, kurį 2019 m. liepos mėn. priėmė 
Biuras, įtvirtinta atnaujinta funkcinė sistema ir užtikrinta, kad aukštos kokybės vertimo 
žodžiu paslaugos galėtų būti teikiamos taip, kad ištekliai būtų naudojami efektyviai ir 
būtų atsižvelgta į jomis besinaudojančiųjų poreikius; apgailestauja dėl to, kad 
Daugiakalbystės kodekse biudžeto vykdymas ir biudžeto įvykdymo patvirtinimas pagal 
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Sąjungos pirminės teisės aktus vis dar prilyginamas su teisėkūros procedūra 
nesusijusiam darbui, todėl Parlamento Biudžeto komitetas ir Biudžeto kontrolės 
komitetas kasmet privalo prašyti Biuro leidimo viršyti savo metinę 45 puslapių versti 
teikiamo teksto normą; ragina Parlamentą užtikrinti, kad Daugiakalbystės kodeksas būtų 
taikomas taip, jog Parlamento Biudžeto komitetas ir Biudžeto kontrolės komitetas 
galėtų atlikti pagrindines Parlamento biudžeto vykdymo ir biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo funkcijas neprašydamas leidimo nukrypti nuo tokios metinės normos; 

102. teigiamai vertina tarp vadovų ir vertėjų žodžiu vykusį socialinį dialogą, po kurio 
2018 m. rugsėjo 8 d. patvirtintos naujos darbo sąlygos. remia nuolatines administracijos 
atstovų ir vertėjų žodžiu atstovų pastangas, siekiant užtikrinti visišką daugiakalbystę 
efektyviai naudojant išteklius;

103. primena, kad 2019 m. Vertimo raštu generaliniame direktorate dirbo 1117 darbuotojų ir 
jis valdė 0,5 proc. viso Parlamento biudžeto;

104. teigiamai vertina išorės vertėjų akreditavimo sistemos įgyvendinimą, kad būtų pagerinta 
užsakomųjų vertimų kokybė, visų pirma siekiant panaudoti „akredituotus“ vertėjus, 
kurių gebėjimas versti buvo patikrintas, taip gerinant kiekvienos kalbos skyriaus 
užsakomųjų vertimų kokybės kontrolę ir griežtinant sutartyje numatytas sankcijas, jeigu 
netenkinami kokybės reikalavimai; 

Finansai ir administracija. 

105. primena, kad 2019 m. FINS GD dirbo 222 darbuotojai ir jis valdė 22,7 proc. viso 
Parlamento biudžeto; 

106. smerkia didelius vėlavimus 2019 m. kompensuojant kelionės išlaidas; ragina užtikrinti, 
kad FINS GD pakaktų išteklių ir jų netruktų, ir kad būtų užtikrinti tokie ištekliai, kad 
būtų išvengta vėlavimų kaupimosi;

107. pažymi, kad 2019 m. sausio 1 d. pradėjo veikti nauja Parlamento kelionių agentūra; 
pažymi, kad Parlamento nariai patyrė susisiekimo sunkumų skambindami į kelionių 
agentūros skambučių centrą darbo ir ne darbo valandomis; ragina pagerinti agentūros 
prieinamumą; atkreipia Parlamento narių dėmesį į tai, kad kelionių agentūra laikosi 
Parlamento narių kelionių išlaidų ir dienpinigių skyriaus nurodymų, kuriais remiantis 
visada turėtų būti siūlomi skrydžiai trumpiausiais tiesioginiais maršrutais tarp išvykimo 
ir atvykimo oro uostų, ir, kai kelios oro transporto bendrovės siūlo tuos pačius 
maršrutus, pigiausi bilietai; pažymi, kad Parlamentui turi būti kompensuojamos visos 
kelionių agentūros pajamos, gaunamos iš Parlamentui teikiamų paslaugų apyvartos; 
pažymi, kad per metus gautų skundų skaičius išlieka stabilus – 2019 m. užregistruoti 
63 skundai, t. y. 0,043 proc. nuo bendro 144 913 sandorių tais metais skaičiaus – 
palyginti su ankstesniais metais, ir kad didžioji dalis užregistruotų skundų dėl 
pasikeitimų, be kita ko pavėluotai atšauktų kelionių ir kelionės vėlavimų, yra susiję su 
naujos kelionių agentūros teikiamų paslaugų kokybe; 

108. labai abejoja dėl 2020 m. gegužės 14 d. Parlamento rezoliucijos dėl Europos Parlamento 
2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos (2019/2214 (BUD), kurioje Biuras 
prašomas persvarstyti Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisykles, kad 
Parlamento nariams keliaujant Sąjungoje būtų kompensuojamos lanksčios ekonominės 
klasės lėktuvų bilietų kainos, išskyrus ilgesnius nei keturių valandų trukmės skrydžius 
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arba skrydžius su numatytuoju sustojimu, 40 punkto; ragina, kad Parlamento nariams 
siūlant bilietus būtų laikomasi vienodo požiūrio principo; taip pat primena Parlamento 
tikslus dar labiau mažinti išmetamų teršalų kiekį ir pažymi, kad mažiausiai teršalų 
išmetama tada, kai būtinų kelionių atveju suteikiama galimybė rinktis tiesioginius 
skrydžius ir oro transporto bendrovių bilietus, kuriems taikomos lanksčios sąlygos; 

Bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka

109. primena, kad visi Parlamento nariai turėtų turėti atskirą banko sąskaitą, į kurią 
pervedama bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka;

110. primena 2019 m. kovo 11 d. Biuro priimtą Parlamento darbo tvarkos taisyklių 
11 straipsnio 4 dalį, kurioje nustatyta, kad „Biuras užtikrina, kad Parlamento interneto 
svetainės Parlamento narių tinklalapyje būtų sukurta reikiama informacinė 
infrastruktūra tiems Parlamento nariams, kurie pagal taikytinas Europos Parlamento 
narių statuto ir jo įgyvendinimo taisyklių nuostatas pageidauja savo iniciatyva paskelbti 
auditą ar patvirtinimą, kad bendroms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką jie 
panaudojo laikydamiesi taikytinų Europos Parlamento narių statuto ir jo įgyvendinimo 
taisyklių normų“; pažymi, kad tokią informaciją Parlamento narys skelbia 
savarankiškai, savo iniciatyva ir už ją atsako pats narys, ir Parlamento administracija 
nėra atsakinga už pateiktos informacijos surinkimą; 

111. pažymi, kad 2018 m. Biuro sprendime dėl bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos 
išmokos nurodyta, jog Biuras nustato šio sprendimo galiojimą iki 2022 m. pabaigos ir jį 
įvertins, remdamasis per 9-ąją Parlamento kadenciją įgyta patirtimi; pažymi, kad dėl bet 
kokių naujų neprivalomų ir (arba) savanorišku pagrindu vykdomų priemonių, kuriomis 
siekiama didesnio skaidrumo ir finansinės atskaitomybės, Parlamento nariams ir jų 
biurams neturėtų būti sudaroma nereikalinga biurokratinė našta;

Metinė sudarytų sutarčių ataskaita

112. primena, kad Finansiniame reglamente nustatyta biudžeto valdymo institucijai ir 
visuomenei pateiktina informacija, susijusi su institucijos paskirtomis sutartimis; 
atkreipia dėmesį, kad pagal Finansinius reglamentus reikalaujama skelbti apie paskirtas 
sutartis, kurių vertė didesnė nei 15 000 EUR – tai riba, kurią viršijus privaloma skelbti 
konkurencija pagrįsto konkurso procedūrą; 

113. nurodo, kad 2019 m. iš viso paskirtos 225 sutartys; iš jų 83 buvo paskirtos taikant atvirą 
arba ribotą procedūrą (jų vertė – 597,3 mln. EUR), o 141 – vykdant derybas (jų vertė – 
208,5 mln. EUR); atkreipia dėmesį į tai, kad bendras vykdant derybas skirtų sutarčių 
skaičius padidėjo tiek pagal vertę, tiek pagal apimtį (bendros paskirtų sutarčių sumos 
procentinė dalis nuo 6 proc. 2018 m. sumažėjo iki 26 proc. 2019 m., o apimtis – nuo 
35,86 mln. EUR 2018 m. iki 208,53 mln. EUR 2019 m.);

114. atkreipia dėmesį į toliau pateiktas 2019 m. ir 2018 m. sudarytas sutartis, įskaitant 
sutartis dėl pastatų, suskirstytas pagal tipus:

2019 2018
Sutarties tipas

Skaičius Procentai Skaičius Procentai
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Paslaugos
Tiekimas
Rangos sutartys
Statyba

177
33
13
2

78 proc.
15 proc.
6 proc.
1 proc.

199
37
12
3

79 proc.
15 proc.
5 proc.

1 proc.
Iš viso 225 100 proc. 251 100 proc

.

2019 2018Sutarties tipas
Vertė (EUR) Procentai Vertė (EUR) Procentai

Paslaugos 581 610 182 72 proc. 256 374 627 42 proc.
Tiekimas 85 741 237 10 proc. 210 526 209 35 proc.
Rangos sutartys 135 211 526 17 proc. 133 431 628 22 proc.
Statyba 4 260 000 1 proc. 5 039 824 1 proc.
Iš viso 806 822 945 100 proc. 605 372 288 100 proc.

(Metinė Europos Parlamento paskirtų sutarčių ataskaita, 2019 m., p. 5)

115. pažymi, kad 2019 m. ir 2018 m. paskirtos sutartys pagal taikytą procedūrą, atsižvelgiant 
į skaičių ir vertę, suskirstytos taip:

2019 2018Procedūros tipas
Skaičius Procentai Skaičius Procentai

Atvira procedūra 
Ribota 
Derybų 
KPS sąrašas
Išimtis

82
1
141
–
1

36,44 proc.
0,44 proc.
62,68 proc.
–
0,44 proc.

89
5
155
1
1

35,46 proc.
1,99 proc.
61,75 proc.
0,40 proc.
0,40 proc.

Iš viso 225 100 proc. 251 100 proc. 

2019 2018
Procedūros tipas

Vertė (EUR) Procentai Vertė (EUR) Procentai
Atvira procedūra 
Ribota 

Derybų 
KPS sąrašas
Išimties

595 584 380
1 735 269
208 533 296
–
970 000

74
0
26
–
0

486 039 380
83 433 046
35 859 040
24 221
16 600

80
14
6
0
0

Iš viso 806 822 945 100 pro
c. 

605 372 288 100 proc. 

(Metinė Europos Parlamento paskirtų sutarčių ataskaita, 2019 m., p. 7)

Frakcijos (4 0 0 biudžeto eilutė)

116. pažymi, kad 2019 m. frakcijoms ir nepriklausomiems Parlamento nariams skirti ir į 
4 0 0 biudžeto eilutę įrašyti asignavimai buvo panaudoti, kaip nurodyta toliau6:

6 Visos sumos nurodytos tūkstančiais EUR.
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2019 (1) 2018

Frakcija
Metini
ai 
asigna
vimai

Nuosavi 
ištekliai 
ir 
perkelti 
asignavi
mai

Išlaido
s

Metinių 
asignavi
mų 
panaud
ojimo 
rodiklis

Į kitą 
laikotar
pį 
perkelto
s sumos

Metiniai 
asignavi
mai

Nuosavi 
ištekliai ir 
perkelti 
asignavim
ai

Išlaidos

Metinių 
asignavimų 
panaudojimo 
rodiklis

Į kitą 
laikotarpį 
perkeltos 
sumos

Europos liaudies partija (PPE) 17 139 4 253 16 993 99,15 4 399 18 282 6 690 20 820 113,88 4 152

Europos Parlamento socialistų 
ir demokratų pažangiojo 
aljanso frakcija (S&D)

14 611 4 807 13 705 93,80 5 710 15 792 5 863 16 888 106,94 4 767

Frakcija „Renew Europe“ 
(buvusi Liberalų ir demokratų 
aljanso už Europą frakcija)

7 721 1 627 5 510 71,37 3 838 5 823 1 824 6 033 103,61 1 614

Žaliųjų frakcija / Europos 
laisvasis aljansas (Verts/ALE) 5 573 1 388 4 585 82,27 2 376 4 478 1 579 4 669 104,27 1 388

Identiteto ir demokratijos 
frakcija (ID)(3) 3 244 0 1 629 50,22 1 615      

Europos konservatorių ir 
reformuotojų frakcija (ECR) 6 053 1 946 5 730 94,66 2 270 6 182 2 962 7 200 116,47 1 944

Europos vieningųjų kairiųjų 
frakcija / Šiaurės šalių žalieji 
kairieji (GUE/NGL)

4 156 1 110 3 731 89,77 1 535 4 443 1 257 4 590 103,31 1 110

Laisvės ir tiesioginės 
demokratijos Europos frakcija 
(EFDD) (2)

1 851 1 915 1 508 81,45 0 3 829 1 828 2 725 71,17 1 915

Tautų ir laisvės Europos frakcija 
(ENF) (2) 1 620 653 1 609 99,34 0 3 238 1 094 3 612 111,55 720
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Nepriklausomi Parlamento 
nariai 2 019 367 481 23,84 738 1 153 314 537 46,57 442

Iš viso 63 987 18 067 55 481 86,71 22 482 63 220 23 412 67 073 106,09 18 052
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Pastabos dėl pateiktos lentelės:

1) 2019 m. vyko rinkimai ir frakcijos teiktas ataskaitas sudarė dvi dalys – po vieną už kiekvienus 
du semestrus; Darbą po 2019 m. Europos Parlamento rinkimų tęsusių frakcijų atveju pateikiami 
abiejų semestrų metinių asignavimų ir išlaidų duomenys. 

2)  Po 2019 m. Europos Parlamento rinkimų išformuotų frakcijų atveju pateikiami tik pirmojo 
semestro duomenys.

3) Po 2019 m. Europos Parlamento rinkimų suformuotų frakcijų atveju pateikiami tik antrojo 
semestro duomenys.

117. palankiai vertina tai, kad 2019 finansiniais metais nepriklausomi išorės auditoriai dėl 
frakcijų pateikė tik besąlygines nuomones;

Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai 

118. pažymi, kad Institucija įsteigta 2016 m., jos užduotis – vertinti registracijos prašymus, 
registruoti naujas Sąjungos partijas ir fondus, stebėti jų finansavimą ir taikyti sankcijas 
tais atvejais, kai nesilaikoma pareigų; pripažįsta, kad 2017 m. ji pradėjo veikti visu 
pajėgumu;

119. pažymi, kad 2018 m. buvo pirmieji visų Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/20141 
nuostatų, visų pirma susijusių su Institucijos vaidmeniu, įgyvendinimo metai; atkreipia 
dėmesį į tai, kad pagal tą Reglamentą 2019 m. Institucija pirmą kartą peržiūrėjo 
Europos politinių partijų ir fondų 2018 m. finansinių metų ataskaitas;

120. pažymi, kad atsižvelgdama į 2019 m. Europos Parlamento rinkimus Institucija, 
bendradarbiaudama su FINS GD, parengė tam tikrus principus, kad Europos politinės 
partijos galėtų pasinaudoti savo teise vykdyti kampaniją per Europos Parlamento 
rinkimus, tačiau kartu nustatė tam tikrus apribojimus; pripažįsta praktinius sunkumus, 
kurie kyla dėl reglamento pobūdžio, ir pabrėžia, kad būtina jį persvarstyti; atkreipia 
dėmesį į tai, kad sankcijos taikomos automatiškai, ir pažymi, kad būtina užtikrinti 
daugiau proporcingumo ir lankstumo;

121. palankiai vertina Institucijos pastangas, siekiant didesnio skaidrumo, be kita ko, 
2020 m. pirmą kartą paskelbtą jos 2019 m. metinę veiklos ataskaitą neribojant jos 
sklaidos, ir tai, kad jos direktorius dalyvavo 2020 m. lapkričio 16 d. vykusiame 
metiniame klausyme vykdant Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

122. ragina Instituciją užtikrinti, kad išsami ir naujausia informacija apie Europos politinių 
partijų ir fondų registraciją ir finansinę padėtį būtų kuo labiau viešai prieinama patogiu 
naudoti formatu; 

123. pažymi, kad 2019 m. į 4 0 2 biudžeto eilutę įrašyti asignavimai buvo panaudoti, kaip 
nurodyta toliau2:

1 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos 
politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (OL L 317, 2014 11 4, p. 1).
2 Visos sumos nurodytos tūkstančiais EUR. Duomenys bus papildyti Biurui priėmus sprendimą, kurį, 
remiantis šiandienos informacija, planuojama priimti 2021 m. sausio 18 d.
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Partija Santrumpa Nuosavi 
ištekliai

Galutinis EP 
įnašas – pirma 
dalis

Visos 
pajamos 

3

EP įnašui 
tenkanti 
kompensuotin
ų išlaidų 
procentinė 
dalis (iki 
85 proc.)

Pajamų 
perteklius 
(perkėlimas 
į rezervą 
arba 
praradimas
)

IŠ VISO

124. pažymi, kad 2019 m. į 4 0 3 biudžeto eilutę įrašyti asignavimai buvo panaudoti, kaip 
nurodyta toliau4:

Fondas Santrumpa Susijęs su 
partija

Nuosavi 
ištekliai

EP 
galutinė 
dotacija

Iš viso 
pajamų

EP dotacijai 
tenkanti 
tinkamų 
finansuoti 
išlaidų 
procentinė 
dalis (iki 
85 proc.)

Pajamų 
perteklius 
(perkėlimas į 
rezervą arba 
praradimas)

IŠ VISO   

3 Visos pajamos apima perkeltus praėjusių metų asignavimus pagal Finansinio reglamento 125 straipsnio 6 dalį 
(atitinkamais finansiniais metais galiojanti redakcija).
4 Visos sumos nurodytos tūkstančiais EUR. 


