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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, 
V skirsnis – Audito Rūmai
(2020/2144(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 – C9-0224/2020)2,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų metinę 2019 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai (00000/2020),

– 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, 261 
ir 262 straipsnius,

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

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

1. patvirtina Audito Rūmų generaliniam sekretoriui, kad Audito Rūmų 2019 finansinių 
metų biudžetas įvykdytas / atideda savo sprendimo, kuriuo Audito Rūmų generaliniam 
sekretoriui patvirtinama, kad Audito Rūmų 2019 finansinių metų biudžetas įvykdytas, 
priėmimą;

1 OL L 67, 2019 3 7.
2 OL C ..., ..., p. ... .
3 OL C ..., ..., p. ... .
4 OL C ..., ..., p. ... .
5 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
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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, V skirsnis – Audito Rūmai, 
dalį
(2020/2144(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai,

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

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

A. kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą 
tvirtinanti institucija nori pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų 
demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat įgyvendinti 
rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinti gerą žmogiškųjų 
išteklių valdymą;

1. pažymi, kad Audito Rūmų metinės ataskaitos auditą atlieka nepriklausomas išorės 
auditorius, siekiant, kad Audito Rūmams būtų taikomi tie patys skaidrumo ir 
atskaitomybės principai, kuriuos Audito Rūmai taiko savo audituojamiems subjektams; 
atkreipia dėmesį į auditoriaus nuomonę, kad finansinės ataskaitos tikrai ir teisingai 
atspindi Audito Rūmų finansinę būklę;

2. pažymi, kad 2019 m. Audito Rūmų biudžetas iš viso siekė 146 890 000 EUR (palyginti 
su 146 469 000 EUR 2018 m. ir 141 240 000 EUR – 2017 m.) ir kad iki 2019 m. 
pabaigos įsipareigojimams priskirta 98 proc. visų asignavimų (palyginti su 96,21 % 
2018 m. ir 97,73 % – 2017 m.); 

3. supranta, kad Audito Rūmų biudžetas yra išimtinai administracinio pobūdžio ir didelė 
dalis panaudojamų lėšų yra susijusi su institucijoje dirbančiais asmenimis (1 antraštinė 
dalis) ir su pastatais, kilnojamuoju turtu, įranga ir įvairiomis veiklos išlaidomis (2 
antraštinė dalis); 

4. primena, kad biudžeto vykdymo pagal 2 antraštinę dalį lygis didėja nepakankamai – 
įsipareigojimai siekė 64,17 % (palyginti su 59,13 % 2018 m. ir 57,13 % – 2017 m.), o 
mokėjimai – 62,21 % (palyginti su 55,11 % 2018 m. ir 55,75 % – 2017 m.); atkreipia 
dėmesį į tai, kad ataskaitoje dėl tolesnių veiksmų, susijusių su rezoliucija dėl 2018 m. 
biudžeto įvykdymo, Audito Rūmai patvirtino, kad toliau stengsis didinti biudžeto 
vykdymo lygį ir atidžiai svarstyti savo biudžeto sąmatas; 

5. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad biudžeto vykdymą pagal 2 antraštinę dalį 
būtų tikslingiau stebėti iš dvejų metų perspektyvos; pripažįsta, kad per dvejų metų 
laikotarpį (2018–2019 m.) atlikta 91,38 % mokėjimų pagal asignavimus ir 98,04 % 
mokėjimų pagal įsipareigojimus; 
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6. atkreipia dėmesį į toliau atliekamus perkėlimus, pvz., 2019 m. perkeltus 3 057 772 EUR 
pagal 21 skyrių („Duomenų tvarkymas, įranga ir kilnojamasis turtas: pirkimas, nuoma ir 
priežiūra“), palyginti su 4 310 280 EUR, kurie buvo perkelti 2018 m. dėl šiuo metu 
vykdomų IT projektų; nurodo, kad perkėlimų pagal 2 antraštinę dalį iš 2018 į 2019 m. 
suma siekė 6 068 597 EUR, ir teigiamai vertina tai, kad dėl to mokėjimų pagal 
perkėlimus suma siekė 5 777 454 EUR; 

7. pažymi, kad asignavimų pagal 1 ir 2 antraštines dalis perkėlimų iš 2018 finansinių metų 
į 2019 finansinius metus suma siekė 7 406 944 EUR ir lėmė tai, kad mokėjimų suma 
siekė 6 553 576 EUR, esant 88,48 % panaudojimo lygiui, kuris prilygsta panaudojimo 
lygiui 2018 m.;

8. vertina tai, kad Audito Rūmai aptars rezoliucijoje dėl 2018 m. biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo pateiktą pasiūlymą, svarstant Audito Rūmų 2021–2025 m. strategiją, kuri 
turėtų būti priimta ne vėliau kaip 2020 m. pabaigoje, pristatyti nepriklausomą metinę 
ataskaitą dėl Sąjungos institucijų;

Žmogiškieji ištekliai

9. atkreipia dėmesį į tai, kad 2019 m. pabaigoje Audito Rūmuose buvo 853 nuolatiniai ir 
laikinieji etatai, palyginti su 891 etatais 2013 m., t. y. 4,26 % mažiau etatų; pažymi, kad 
etatų skaičius nuolat peržiūrimas ir kad Audito Rūmų patvirtintas etatų planas lieka toks 
pat, kaip 2017 ir 2018 m., – jame numatyti 853 etatai; pažymi, kad po Jungtinės 
Karalystės išstojimo iš Sąjungos ir atsižvelgiant į derybų rezultatus, 2019 metais etatų 
planas buvo atitinkamai pakoreguotas; 

10. vertina tai, kad Audito Rūmai, vadovaudamiesi 2018–2020 m. strategija, išplėtė ryšius 
su mokslo tyrimų pareigūnais, akademine bendruomene ir ekspertų grupėmis ir kad nuo 
2020 m. birželio 1 d. komandiravo 15 darbuotojų į kitas tarptautines institucijas; 
pažymi, kad Audito Rūmai nuolat priima kitų tarptautinių institucijų komandiruojamus 
darbuotojus ir kad Audito Rūmai taip pat suteikė galimybę 3–5 mėnesius stažuotis 55 
universitetų absolventams (palyginti su 60 universitetų absolventų 2018 m.); palankiai 
vertina tai, kad Audito Rūmai pradėjo įgyvendinti kelis partnerystės projektus su 
universitetais ir profesinėmis organizacijomis, su kuriais numato bendradarbiauti 
ateityje; 

11. pažymi, kad dėl savo įdarbinimo politikos, pagrįstos 2016 m. reforma ir Sąjungos 
institucijų bendraisiais principais bei darbo sąlygomis, Audito Rūmai yra užduotimis 
grindžiama organizacija; pažymi, kad darbuotojai įtraukiami į visų Audito Rūmų 
darbuotojų rezervą, iš kurio skiriami ištekliai audito kolegijoms ir užduotims atlikti; 
pažymi, kad, iš rezervo skiriant darbuotojus tam tikroms užduotims atlikti, Audito 
Rūmuose ypatingas dėmesys skiriamas tam, kad būtų užtikrinta galimybė tinkamu laiku 
pasinaudoti reikiamomis praktinėmis žiniomis ir žmogiškaisiais ištekliais ir kad vyktų 
pakankama darbuotojų rotacija tarp grupių užtikrinant nuolatinį kaitos procesą; 

12. vertina Audito Rūmų veiklą, susijusią su darbuotojų gerove, kaip antai Audito Rūmų 
konfidencialių kontaktinių asmenų, kurie visoje organizacijoje teikia profesionalią ir, jei 
prašoma, anoniminę pagalbą darbuotojams, tinklą; pažymi, kad Audito Rūmuose taip 
pat teikiamos nemokamos psichologo paslaugos; 

13. susirūpinęs, kad direktoratams vadovaujančių moterų dalis sumažėjo nuo 30 % 2018 m. 
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iki 20 % 2019 m., o skyriams vadovaujančių moterų – nuo 39 % 2018 m. iki 35 % 
2019 m.; vis dėlto pažymi, kad šiek tiek padaugėjo Audito Rūmų narių moterų – nuo 
21 % 2018 m. iki 26 % 2019 m.; atkreipia dėmesį į Parlamento Biudžeto kontrolės 
komiteto įsipareigojimą padėti vykdyti Audito Rūmų narių skyrimo procesą, kad 
padidėtų Audito Rūmų narių moterų dalis (2019 m. Audito Rūmų nariais buvo 
septynios moterys ir 20 vyrų); 

14. palankiai vertina nuolatines Audito Rūmų pastangas administraciniu lygmeniu skatinti 
vienodas galimybes darbuotojams daryti karjerą ir, visų pirma, gerinti lyčių pusiausvyrą 
vadovaujamuose postuose; pažymi, kad 2019 m. Audito Rūmai pradėjo įgyvendinti 
vadovų ugdymo programą, kurios tikslas – gerinti galimų vadovų įgūdžius, užtikrinant 
vienodą vyrų ir moterų dalyvavimą; 

15. nurodo, kad tai, kad Audito Rūmuose dirbančių Prancūzijos, Belgijos ir Vokietijos 
piliečių yra gerokai daugiau nei kitos pilietybės darbuotojų, veikiausiai lemia tai, kad 
Liuksemburgas ribojasi su šiomis trimis valstybėmis; vis dėlto pažymi, kad Audito 
Rūmuose laikomasi griežtos pozicijos ir samdant naujus darbuotojus vadovaujamasi tik 
tarnybos interesais ir neatsižvelgiama į pilietybę, kaip nustatyta Pareigūnų tarnybos 
nuostatų 7 straipsnyje; 

Pastatai, saugumas

16. palankiai vertina „K2“ pastato modernizaciją, kurios tikslas – atnaujinti šio pastato 
techninę įrangą, atsižvelgiant į naujus susirūpinimą keliančius poveikio aplinkai 
klausimus, taip pat pertvarkyti archyvo patalpas (dėl skaitmeninimo jos 
nebereikalingos) į kelias bendras bendram darbui ir darbuotojų gerovei skirtas erdves, 
pvz., posėdžių ir vaizdo konferencijų sales ir kavos kampelius; 

17. vertina tai, kad 2017 m. Audito Rūmai atliko preliminarų tyrimą ir kad į šio tyrimo 
rezultatus buvo atsižvelgta įgyvendinant dabartinį modernizacijos projektą; pažymi, kad 
Audito Rūmų darbuotojai tęsia savo darbus atskiruose biuruose ir vos keliose bendram 
darbui skirtose erdvėse; palankiai vertina tai, kad buvo surengti specialūs posėdžiai, 
kurių metu su darbuotojais pasidalinta informacija apie šį projektą ir kad dauguma 
atvejų jų atsiliepimai buvo teigiami; 

18. palankiai vertina saugumo zonoje įgyvendintus pokyčius, ypač papildomų tvorų, naujų 
automobilių stovėjimo aikštelių barjerų ir įėjimo į automobilių stovėjimo aikštelę „K3“ 
pastate užrakto įrengimą; šis projektas bus užbaigtas 2020 m.; pažymi, kad 2019 m., be 
įprastų išlaidų, kaip antai periodiško įrangos tikrinimo išlaidų, Audito Rūmai investavo 
123 000 EUR į fizinio saugumo priemones; 

Aplinka

19. pažymi, kad 2019 m. pabaigoje buvo atliktas išorinis aplinkosaugos vadybos ir audito 
sistemos (EMAS) auditas ir kad po šio audito buvo sėkmingai pratęstas Audito Rūmų 
EMAS sertifikato galiojimas 2020–2022 m. ir Audito Rūmai priėmė naują veiksmų dėl 
kritiškos klimato padėties planą; pažymi, kad duomenys apie Audito Rūmų CO2 
pusiausvyrą kasmet skelbiami šios institucijos svetainėje, kad būtų galima stebėti 
Audito Rūmų pastangas sumažinti anglies dioksido išmetimo rodiklius, įgyvendinant 
platesnės apimties EMAS projektą, ir įgyvendinti strategijoje „Europa 2020“ nustatytą 
darnaus vystymosi tikslą, kurį 2010 m. patvirtino Europos Vadovų Taryba; 
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Skaitmeninimas, kibernetinis saugumas

20. palankiai vertina tai, kad 2018 m. viduryje Audito Rūmai priėmė trejų metų kibernetinio 
saugumo veiksmų planą; pažymi, kad 2019 m. pasiekti šie tikslai: įdiegtos 
veiksmingesnės priemonės, kuriomis periodiškai šalinami programinės įrangos 
trūkumai, užkirstas kelias neteisėtam naudojimuisi debesijos paslaugomis, peržiūrėtas 
informacijos saugumo valdymas ir padidinti saugumo stebėsenos pajėgumai; palankiai 
vertina Audito Rūmų darbuotojams surengtą posėdį, kurio tikslas buvo didinti jų 
informuotumą apie kibernetinį saugumą; pažymi, kad Audito Rūmai taip pat naudojasi 
Europos institucijų, įstaigų ir agentūrų kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos 
teikiamomis kibernetinio saugumo paslaugomis ir infrastruktūra; 

21. palankiai vertina tai, kad Audito Rūmų IT sistemos sukurtos vadovaujantis SOLID 
programinės įrangos architektūros principais, kuriuos taikant atsižvelgiama į kartu su 
kitomis institucijomis perkamų pagrindinių technologijų sąnaudų ir naudos vertinimą; 
pažymi, kad vadovaujantis šiais principais Audito Rūmuose naudojamos atvirojo kodo 
technologijos;

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

22. ragina Audito Rūmus toliau kurti sinergiją su kitomis Europos institucijomis ir 
racionalizuoti veiklą plėtojant tarpinstitucinį bendradarbiavimą; pažymi, kad Audito 
Rūmai naudojasi kitų institucijų arba bendrai su jomis teikiamomis priemonėmis ir 
paslaugomis, pvz., su Komisijos Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuru 
sudarytas susitarimas dėl paslaugų lygio, kuris apima pensijų, finansinių teisių ir darbo 
užmokesčio tvarkymą; pažymi, kad Audito Rūmai naudojasi Komisijos IT 
priemonėmis, pvz., komandiruočių metu, taip pat žmogiškųjų išteklių, mokymo, 
vertimų ir kt. srityse; palankiai vertina Audito Rūmų ir įvairių kitų institucijų bendrą 
dalyvavimą IT, vertimo ir kitų paslaugų pirkimo procedūrose; 

23. pripažįsta, kad remiantis metodika, dėl kurios sutarė institucijos, 2019 m. užsakomosios 
vertimo paslaugos kainavo 2 740 366 EUR ir kad jeigu atitinkamus vertimus būtų atlikę 
institucijos etatiniai vertėjai, to paties skaičiaus puslapių vertimas būtų kainavęs iš viso 
4 647 880 EUR;

24. prašo Audito Rūmų suteikti informaciją apie pakeitimus, padarytus siekiant didinti 
administracinių procesų efektyvumą, kuris, nuolat didėjant darbo krūviui, atrodo yra itin 
svarbus; dar kartą primena, kad būtina įgyvendinti pradėtas reformas, siekiant užtikrinti, 
kad Audito Rūmai turėtų reikiamas priemones būsimiems sunkumams įveikti; 

25. prašo Audito Rūmų išanalizuoti galimybę prisijungti prie skaidrumo registro, remiantis 
susitarimu dėl paslaugų lygio; pripažįsta tarpinstitucinį bendradarbiavimą įgyvendinant 
Audito Rūmų ir kitų Sąjungos institucijų ir įstaigų susitarimus dėl paslaugų lygio; 
norėtų žinoti, ar prieš sudarant susitarimą, atliekama sąnaudų ir naudos analizė; 

26. palankiai vertina 2019 m. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ir Audito 
Rūmų pasirašytą administracinį susitarimą, kuriuo siekta sukurti struktūrizuotą OLAF ir 
Audito Rūmų bendradarbiavimo pagrindą, taip pat sukurti sąlygas šioms institucijoms 
laiku keistis informacija, remiantis Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 883/20131 ir 

1 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl 
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Audito Rūmų sprendimais, susijusiais su vidaus tyrimais; pažymi, kad šis susitarimas 
taip pat apima nuostatas dėl neoperatyvinių klausimų, pvz., dėl mokymų, praktinių 
seminarų ir darbuotojų mainų organizavimo; pažymi, kad 2019 m. Audito Rūmai 
pranešė apie dešimt įtariamo sukčiavimo atvejų, 2018 m. – apie 9 atvejus (8 atvejai 
nustatyti atliekant auditą, o du įskundimus pateikė tretieji asmenys); 

27. pažymi, kad Europos prokuratūra (EPPO) ir Audito Rūmai sutarė aptarti būsimą 
administracinį susitarimą, kuriuo šios institucijos numato įtvirtinti savo 
bendradarbiavimą; prašo Audito Rūmų Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui 
pateikti atitinkamą informaciją; palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai padėti kurti 
EPPO vidaus audito tarnybą;

28. palankiai vertina tai, kad 2019 m. spalio mėn. su Europos Centriniu Banku pasirašytas 
susitarimo memorandumas, kuriame nustatytos auditoriams taikomos dalijimosi 
informacija apie ECB priežiūros veiklą praktinės taisyklės;

29. vertina Audito Rūmų bendradarbiavimą su valstybių narių aukščiausiosiomis audito 
institucijomis, kuris suteikia galimybę Audito Rūmams skatinti nepriklausomo išorės 
audito veiklą Sąjungoje ir jos valstybėse narėse; atkreipia dėmesį į Audito Rūmų 
dalyvavimą Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI), 
Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) ir INTOSAI 
Europos regiono grupės, ypač jos darbo grupių aplinkosaugos audito, informacinių 
technologinių ir nukentėjusiems nuo nelaimių ir gaivalinių nelaimių skiriamų lėšų 
audito klausimais, taip pat jos audito ir etikos specialios paskirties grupių veikloje; 

30. pažymi, kad Europos ombudsmenas paragino Audito Rūmus (vykstant konsultacijoms 
su visomis Sąjungos institucijomis) pateikti pastabas dėl ES administracijai skirtų 
Ombudsmeno praktinių rekomendacijų dėl ES oficialiųjų kalbų vartojimo bendraujant 
su visuomene projekto (byla SI/98/2018/DDJ), ir Audito Rūmai į tai atsakė, kad 
įgyvendinant dabartinę Audito Rūmų politiką, jau laikomasi šių rekomendacijų; 

Komunikacinė veikla

31. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastangas toliau gerinti savo bendravimą su 
suinteresuotaisiais subjektais, žiniasklaidos priemonėmis ir plačiąja visuomene; žino, 
kad po 2019 m. Europos Parlamento rinkimų Audito Rūmai sukūrė leidinių portalą, 
kuriame visiems Parlamento nariams pateikiami atitinkami faktai ir skaičiai; palankiai 
vertina tai, kad šiuo metu šis leidinių portalas yra viešai prieinamas Audito Rūmų 
svetainėje ir jame galima greitai ir paprastai atlikti ataskaitų ir leidinių paiešką; 
palankiai vertina atnaujintą Audito Rūmų svetainę, kurioje dabar dar paprasčiau 
susipažinti su Audito Rūmų veikla ir produktais ir juos stebėti; 

Vidaus valdymas, vidaus kontrolė, veiklos rezultatai

32. pripažįsta, kad Audito Rūmai taiko tam tikrą pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių 
rinkinį padarytai pažangai stebėti, pvz., vertinama, kaip laikomasi Audito Rūmų 
rekomendacijų; pažymi, kad Audito Rūmų atlikta analizė atskleidė, jog 96 % 2015 m. 

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).
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metinėje ataskaitoje pateiktų rekomendacijų ir 94 % 2015 m. specialiosiose ataskaitose 
pateiktų rekomendacijų buvo įgyvendintos visiškai, dauguma atžvilgių arba kai kuriais 
atžvilgiais; pažymi, kad Audito Rūmai paskelbė šešias metines ataskaitas, tris 
nuomones, 18 audito peržiūrų ir keturis kitus leidinius, ir tai yra tik dalis iš 2019 m. 
paskelbtų 67 leidinių; 

33. palankiai vertina atliktą narių ir aukšto rango pareigūnų komandiruočių išlaidų, narių 
reprezentacinių išlaidų ir Audito Rūmų transporto priemonių parko naudojimo vidaus 
auditą, kuriuo siekta patikrinti nariams ir aukšto rango pareigūnas taikytinų Audito 
Rūmų valdymo ir kontrolės sistemų patikimumą; pažymi, kad didžioji dauguma 
atsitiktine tvarka atrinktų operacijų, kurias patikrino vidaus audito tarnyba (VAT), 
atliktos laikantis Audito Rūmuose galiojančių taisyklių ir procedūrų; 

34. pažymi, kad atlikus auditą nustatyta, jog OLAF tirta buvusio nario byla yra pavienis 
atvejis; pabrėžia, kad ataskaitoje buvo pateikta išvada, kad Audito Rūmų valdymo ir 
kontrolės sistemos turi tam tikrų trūkumų, tačiau tie trūkumai jau veiksmingai pašalinti, 
ir kad apskritai šiuo metu taikomos valdymo ir kontrolės procedūros yra patikimos; 
atsižvelgia į tai, kad VAT pateikė rekomendacijas, kuriomis siekiama toliau gerinti 
valdymo ir kontrolės sistemą, kad audito ataskaita buvo visiškai konfidenciali ir kad visi 
nariai ir Audito Rūmų generalinis sekretorius gavo šią ataskaitą; 

35. pažymi, kad visos VAT 2019 m. metinės darbo programos audito užduotys užbaigtos, 
išskyrus tris užduotis, kurios bus toliau vykdomos 2020 m.: „PMO paslaugų 
susitarimas“, „Pastatų sutarčių valdymo modelio auditas“ ir „Mokymas, išskyrus kalbų 
mokymą“; pažymi, kad 2019 m. VAT užbaigė dvi likusias 2018 m. metinės darbo 
programos audito užduotis; pažymi, kad VAT patvirtino, jog horizontalusis komitetas, 
kuris yra atsakingas už Audito Rūmų kokybės užtikrinimo peržiūras, susijusias su 
audito politika, standartais ir metodika, yra strategiškai svarbus; palankiai vertina tai, 
kad įgyvendinama VAT rekomendacija plėtoti kokybės kontrolės priemones; 

36. pripažįsta, kad VAT peržiūrėjo sprendimo dėl 2019 m. Audito Rūmų vidaus kontrolės 
sistemos projektą; pažymi, kad VAT pasiūlė į šį sprendimo projektą įtraukti papildomą 
nuostatą, kuria deleguotiesiems leidimus suteikiantiems pareigūnams būtų aiškiai 
pavesta 2019 m. įgyvendinti vidaus kontrolės principus ir savybes, taip pat bent kartą 
per metus atlikti bendrą visos vidaus kontrolės sistemos įgyvendinimo ir veikimo 
vertinimą, ir kad pirmą kartą tai turėtų būti atlikta ne vėliau kaip rengiant 2020 m. 
metinę veiklos ataskaitą; 

37. palankiai vertina tai, kad, VAT nuomone, remiantis grėsmių saugumui registru ir 
veiklos tikslais, apskritai buvo atlikti patikimi daugumos generalinio sekretoriato 
direktoratų didelės rizikos veiklos sričių ex post patikrinimai; vertina tai, kad 
Parlamentas nuolat informuojamas (ypač atsižvelgiant į praeityje kilusias problemas, 
kurios nustatytos OLAF atliekant tyrimą dėl buvusio Audito Rūmų nario) apie tai, kad 
VAT nenustatė jokių svarbių trūkumų, dėl kurių būtų galima rimtai suabejoti 
deleguotojo leidimus suteikiančio pareigūno įdiegtų 2019 m. atliktų finansinių operacijų 
teisėtumo ir tvarkingumo vidaus kontrolės sistemų bendru patikimumu; 

38. pritaria Audito Rūmų dabartinei strategijai didinti patikinimo pranešimo pridėtinę vertę, 
daugiau dėmesio skirti su rezultatais susijusiems Sąjungos veiksmų aspektams ir 
pasirūpinti, kad auditorijas pasiektų aiški informacija; pakartoja, kad 2019 m. keturių 
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aukščiausiųjų audito institucijų grupė (Estijos, Nyderlandų, Danijos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų aukščiausiosios audito institucijos) atliko Audito Rūmų strategijos 
tarpusavio vertinimą; pažymi, kad 2020 m. kovo mėn. paskelbta šio vertinimo ataskaita 
ir joje pateikiamos vertingos nuomonės, į kurias reikėtų atsižvelgti rengiant būsimą 
strategiją; 

Skaidrumas

39. pažymi, kad nariams leidžiama atliekant oficialias pareigas naudoti tarnybines 
transporto priemones; pažymi, kad tarnybinių transporto priemonių naudojimas 
kelionėms kitais tikslais nesusijęs su tokių pareigų vykdymu ir kad nuo 2017 m. sausio 
1 d. išlaidos, susijusios su tarnybinių transporto priemonių naudojimu, ir jomis 
nuvažiuotų kilometrų skaičius gerokai sumažėjo; pažymi, kad 2020 m. sausio 1 d. 
įsigaliojo naujos taisyklės, kuriose nustatyta 100 EUR mėnesinė įmoka už transporto 
priemonių naudojimą ne tarnybos reikmėms, taip pat nustatyta, kad nariai ir generalinis 
sekretorius turės padengti tam tikras išlaidas ir mokesčius; 

40. vertina tai, kad, atsižvelgdamas į narių įsipareigojimus dalyvauti visuose Audito Rūmų, 
kolegijų ir administracinių komitetų, kurių nariai jie yra, posėdžiuose, Audito Rūmų 
sekretoriatas rengia posėdžių dalyvių sąrašą; pažymi, kad dalyvių sąraše nurodoma, 
kurie nariai dalyvavo arba nedalyvavo atitinkamame posėdyje ir kuriems nariams 
pirmininkas leido nedalyvauti; pažymi, kad dalyvių sąrašas apibrėžtas Audito Rūmų 
taisyklėse, kuriomis įgyvendinamos šios institucijos darbo tvarkos taisyklės; 

Interesų konfliktas, priekabiavimas, pranešimas apie pažeidimus

41. prašo Audito Rūmų suteikti informaciją apie trijų skundų dėl priekabiavimo, kurie buvo 
pateikti ir tiriami 2019 m., nagrinėjimo rezultatus; pažymi, kad jie buvo nagrinėjami 
vadovaujantis tinkamos darbo aplinkos palaikymo ir kovos su psichologiniu ir 
seksualiniu priekabiavimo politikoje nustatytomis procedūromis; dėl išlaidų pažymi, 
kad kiekvieno atvejo tyrimai buvo atliekami viduje, todėl dėl jų nepatirta jokių 
papildomų išlaidų; pažymi, kad numatoma kas trejus metus vertinti Audito Rūmų 
įgyvendinamą darbuotojų apsaugos nuo priekabiavimo politiką ir kad šį vertinimą 
numatoma atlikti 2020 m.; 

42. atkreipia dėmesį į tai, kad Lenkijos ir Kroatijos aukščiausiosios audito institucijos atliko 
Audito Rūmų etikos sistemos tarpusavio vertinimą; pažymi, kad, kolegų nuomone, 
Audito Rūmų etikos kontrolės sistemą reikėtų toliau tobulinti, atliekant išsamesnį etikos 
principų pažeidimo grėsmių vertinimą, užtikrinant didesnį etikos taisyklių nuoseklumą 
ir aiškumą ir vykdant veiksmingesnę informavimo ir komunikacijos veiklą; 

43. ragina Audito Rūmus suteikti informaciją apie priimtus sprendimus, susijusius su 
Audito Rūmų narių elgesio kodekso nuostatų peržiūros ir keitimo procesu; pritaria 
tarpusavio vertinimo išvadoms, kad reikėtų nustatyti reikalavimą nuolat atnaujinti 
deklaracijas, dėl kurio jos taptų patikimesnėmis; sutinka, kad etikos komitetas atlieka 
itin svarbų vaidmenį, kadangi pirmininkas ir nariai gali kreiptis į jį rekomendacijos bet 
kuriuo klausimu, susijusiu su etika ir elgesio kodekso aiškinimu; be to, pažymi, kad 
komitetui patikėta patvirtinti narių, įskaitant buvusius narius, kurie ketina imtis tam 
tikros veiklos per pirmus metus po išėjimo iš Audito Rūmų, išorės veiklą ir tai yra 
veiksminga priemonė, siekiant užtikrinti, kad nekiltų interesų konfliktų. 
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