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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, 
VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
(2020/2145(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 – C9-0225/2020)2,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 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 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto generaliniam sekretoriui, 
kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2019 finansinių metų biudžetas 
įvykdytas / atideda savo sprendimo, kuriuo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto generaliniam sekretoriui patvirtinama, kad Europos ekonomikos ir socialinių 

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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reikalų komiteto 2019 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Europos Vadovų Tarybai, 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, VI skirsnis – Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, dalį
(2020/2145(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas,

– 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, įgyvendinant rezultatais 
grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių 
valdymą;

1. su džiaugsmu pažymi, jog Audito Rūmai padarė išvadą, kad apskritai Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (toliau – Komitetas) 2019 m. gruodžio 31 d. 
pasibaigusių metų mokėjimuose, susijusiuose su administracinėmis ir kitomis 
išlaidomis, esminių klaidų nebuvo ir kad tikrintos priežiūros ir kontrolės sistemos buvo 
veiksmingos;

2. primena, kad Komiteto biudžetas yra iš esmės administracinis ir didžioji dalis lėšų 
panaudota su institucijoje dirbančiais asmenimis, pastatais, baldais, įranga susijusioms 
išlaidoms ir įvairiomis einamosiomis išlaidomis padengti; 

3. džiaugdamasis pažymi, kad savo 2019 m. metinėje ataskaitoje Audito Rūmai pažymėjo, 
kad, atlikus auditą klausimais, susijusiais su Komiteto žmogiškaisiais ištekliais ir 
viešaisiais pirkimais, didelių trūkumų nenustatyta;

4. pažymi, kad 2019 m. Komiteto biudžetas siekė 138 502 768 EUR (palyginti su 
135 630 905 EUR 2018 m. ir 133 807 338 EUR 2017 m.), kai įgyvendinimo lygis buvo 
98,1 proc. (palyginti su 98,7 proc. 2018 m. ir 96,5 proc. 2017 m.); 

5. pažymi, kad Komitetas nuosaikiai parengė biudžeto sąmatas ir iš esmės laikėsi 
Komisijos gairių, kuriose nurodomas nominalus visų su atlyginimais nesusijusių išlaidų 
įšaldymas; pažymi, kad nuo 2016 m. iki 2020 m. nominalus Komiteto biudžeto 
padidėjimas buvo 9,2 proc., o realus padidėjimas buvo 1,9 proc.; 

6. pakartoja, kad galutinė asignavimų suma, skirta „narių kelionėms ir dienpinigiams“, 
siekia 20 383 977 EUR (palyginti su 20 247 625 EUR 2018 m. ir 19 819 612 EUR 
2017 m.), kurie palyginti su ankstesniais metais yra stabilūs, ir nekelia ypatingo 
susirūpinimo; vis dėlto prašo Komiteto labiau naudoti naujas informacines technologijas 
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ir darbo metodus bei kuo dažniau rengti vaizdo konferencijas; 

7. palankiai vertina tai, kad 2019 m. didžioji dauguma narių prašymų kompensuoti buvo 
patenkinti per savaitę po jų pateikimo datos; pažymi, kad buvo pasiūlyta, kaip 
patobulinti dabartinę sistemą narių kelionių ir dienpinigių išlaidoms padengti, pvz., 
pasiūlytas bendrasis šešių savaičių terminas paraiškoms dėl išlaidų kompensavimo 
pateikti, siekiant sutrumpinti kompensavimo laiką, ir todėl taip pat sumažinti poreikį 
perkelti šias biudžeto eilutes; palankiai vertina tai, kad sistema pasirodė esanti 
veiksminga; 

8. primena pastabą dėl 2018 m. rezoliucijos dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kuria 
raginama vengti biudžeto įvertinimo per didele suma; tačiau pažymi, kad perkėlimas 
daugiausia susijęs su biudžeto eilutėmis „pastatai“ ir „duomenų tvarkymas“ ir atsiranda 
dėl istoriškai susiklosčiusio šių biudžeto eilučių nevykdymo; pažymi, kad biudžeto 
eilučių „Institucijos nariai ir atstovai / narių kelionės ir dienpinigiai“ sumą reikėjo 
perkelti, kad būtų patenkintos vėluojamos išnagrinėti narių paraiškos kompensuoti 
išlaidas;  

9. palankiai vertina tai, kad asignavimų, perkeltų iš 2018 m. į 2019 m. įgyvendinimo lygis 
buvo 82,1 proc., palyginti su 77,5 proc. asignavimų, perkeltų iš 2017 m. į 2018 m., 
įgyvendinimo lygiu;

10. pabrėžia tai, kad Komitetas skatina taikyti bendro naudojimosi transportu sprendimus ir 
sudaro palankias sąlygas naudotis pigių skrydžių oro uostais; palankiai vertina tai, kad 
Komitetas prašo savo kelionių agentūros, kad ji, kaip ir Parlamentui paslaugas teikianti 
agentūra, ne tik derėtųsi su oro linijomis dėl specialių kainų, bet taip pat sistemingai 
siūlytų lengvatomis besinaudojantiems Komiteto nariams tinkamas taupias jų kelionių 
alternatyvas;

11. prašo Komiteto pateikti informaciją apie išsamios ataskaitos apie galimus dabartinės 
kelionių ir išlaidų kompensavimo sistemos patobulinimų rezultatus, įskaitant įvairius 
galimus scenarijus; pažymi, kad įgyvendinti vėluojama ir dėl COVID-19 krizės; 

12. apgailestauja, kad 2020 m. Komiteto biuras priėmė sprendimą dėl nuotolinio 
dalyvavimo išlaidų kompensavimo tais atvejais, kai nariai negalėjo atvykti į Briuselį dėl 
su COVID-19 pandemija susijusių sunkumų; 

Skaitmeninimas, kibernetinis saugumas, saugumas

13. palankiai vertina tai, kad Komitetas laikėsi naujausiose Parlamento rezoliucijose 
pateiktų rekomendacijų prašyti didesnės biudžeto dalies IT išlaidoms (iki 4,5 proc. viso 
biudžeto, palyginti su 3 proc. 2018 m.); pažymi, kad skaičius 4,5 proc. idealiu atveju 
ilgainiui turėtų padidėti iki 6 proc., o tai leistų per numatytą laiką sklandžiai įgyvendinti 
skaitmeninę strategiją ir taip pat Komitetui pasivyti kitas Sąjungos institucijas ir 
panaikinti skirtumą jų atžvilgiu; palankiai vertina tai, kad bendra IT projektams, 
paslaugoms ir įrangai priskirtų asignavimų suma, palyginti su 2018 m., padidėjo 
13,2 proc., ir kad ši teigiama tendencija tęsėsi 2020 m.; 

14. yra informuotas, kad 2019 m. birželio mėn. Komiteto biuras priėmė skaitmeninę 
strategiją, kurioje pristatyta Komiteto vizija dėl IT aplinkos ir kurioje nustatyti didžiausi 
su IT susiję sunkumai; palankiai vertina rezultatus, kaip antai narių portalo modulį, 
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skirtą bepopieriams posėdžiams užtikrinti, sukurtą naują netiesioginio aptarnavimo 
padalinio programą, skirtą pakeitimams ir bepopieriams dokumentams tvarkyti ir 
procedūroms vykdyti, visų pirma finansų valdymo reikmėms; palankiai vertina veiklą, 
susijusią su skaitmeninės darbo vietos projektu, kuris apima galutinių naudotojų 
aplinkos ir susietos skaitmeninės infrastruktūros perkūrimą; pažymi, kad 2019 m. buvo 
atnaujintos biuro automatizavimo, pašto ir bendrojo ryšio priemonės; 

15. palankiai vertina tai, kad per 2019 m. IT saugumo pareigūnas aktyviai didino 
darbuotojų informuotumą apie naudotojų kibernetinį saugumą, visų pirma parengdamas 
informacinį pranešimą IT iniciatyviniam komitetui ir sektorių informacinius pranešimus 
atskirų skyrių lygmeniu; pažymi, kad Komitetas kartu su Regionų komitetu (RK) 
aktyviai prisidėjo prie „2019 m. Europos kibernetinio saugumo mėnesio“ kampanijos;

16. palankiai vertina tarpinstitucinį bendradarbiavimą kibernetiniais klausimais, kai paramą 
Komitetui teikė ES institucijų, įstaigų ir agentūrų kompiuterinių incidentų tyrimo 
tarnyba, pvz., rengė mokymus darbe debesijos saugumo ir žvalgybos informacijos apie 
kibernetinę grėsmę, susijusią su tikslinėmis atakomis prieš Sąjungos institucijas, srityje; 
pažymi, kad daugelis skaitmeninimo projektų susiję su žmogiškųjų išteklių ir finansinių 
procesų, kuriems Komitetas naudoja Komisijos teikiamas „SYSPER“ ir „ABAC“ 
sistemas, skaitmeninimu; prašo Komiteto apsvarstyti galimybę derėtis su Komisija dėl 
geresnių sąlygų, siekiant pagerinti dalijimosi taikomosiomis programomis procesą ir 
padaryti jį finansiškai patrauklų;   

17. pabrėžia visas su saugumu susijusias iniciatyvas, tokias kaip speciali mokymo programa 
nusikalstamumo ir terorizmo grėsmėms įveikti, bendradarbiavimas su Parlamentu, 
rengiant konkrečius mokymo saugumo srityje kursus, su saugumu susijusių incidentų 
tyrimai ir pakartotinis saugumo patikrinimo taikymas išorės rangovų ir kitų ES 
institucijų darbuotojams; pažymi, kad visa su (pastatų) saugumu susijusi veikla 
vykdoma siekiant pagrindinio tikslo – padidinti nariams, darbuotojams ir lankytojams 
užtikrinamo saugumo ir teikiamų paslaugų lygį;  

Pastatai

18. pažymi, kad B68 ir TRE74 pastatus iškeitus į VMA pastatą, reikia rasti papildomų biurų 
200 darbuotojų; pažymi, kad 2020 m. vasario mėn. Komiteto ir Regionų komiteto biurai 
savo generaliniams sekretoriams suteikė įgaliojimus pradėti derybas su Europos išorės 
veiksmų tarnyba siekiant sudaryti susitarimą, pagal kurį Komitetas ir Regionų komitetas 
nuo 2021 m. pradžios perimtų Belliard100 pastato nuomos sutartį; palankiai vertina tai, 
kad darbuotojų komitetas ir darbuotojai buvo informuoti apie šias naujienas; 

19. palankiai vertina tai, kad VMA pastatas visiškai atitinka visus reglamentavimo 
reikalavimus dėl asbesto naudojimo ir kad 2019 m. buvo išduotas saugumo, kiek tai 
susiję su asbestu, sertifikatas; pažymi, jog šiame sertifikate nurodoma, kad pastate yra 
asbesto, tačiau jis nekelia jokio pavojaus pastato naudotojams; palankiai vertina tai, kad 
visa aktuali informacija apie asbestą Komiteto pastatuose, kaip antai asbesto naudojimo 
politika, saugumo, kiek tai susiję su asbestu, sertifikatai ir asbesto apskaita, paskelbta 
intranete; pažymi, kad VMA pastato renovacijos darbus planuojama pradėti 2021 m.;   

20. palankiai vertina tai, kad bendra VMA darbo grupė apibrėžė pagrindinius principus, 
kaip ateityje bus priskiriama erdvė, taip pat objektyvius parametrus, kuriais 
užtikrinamas vienodo požiūrio taikymas visoms tarnyboms ir subjektams; pažymi, kad 
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dalyvavo darbuotojų atstovai, kad darbuotojai buvo reguliariai informuojami įvairiais 
kanalais, ir su jais bus tariamasi, taip pat jie bus įtraukti į būsimą etapą, susijusį su 
detalaus aukštų išdėstymo projektavimu ir atskirų darbo erdvių priskyrimu 
atitinkamoms tarnyboms; 

Aplinkosaugos aspektas

21. prašo Komiteto parengti visuotinį tvarumo planą; sveikina Komitetą, kuris deda 
nuolatines pastangas įgyvendindamas aplinkosaugos vadybos sistemos programą, 
susijusią su anglies dioksido išmetimo rodiklio ir plastiko, maisto ir popieriaus atliekų 
mažinimu; pritaria, kad anglies dioksido išmetimo rodiklio sumažinimas yra vienas 
svarbiausių kitų metų tikslų; skatina Komitetą dalyvauti atitinkamuose projektuose su 
kitomis Sąjungos institucijomis ir parengti išsamų Komiteto planą, kad įgyvendintų 
Europos žaliajame kurse išdėstytus principus ir rekomendacijas, siekiant bendro tikslo – 
iki 2030 m. neutralizuoti poveikį klimatui;  

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

22. yra informuotas apie naują susitarimą dėl paslaugų lygio, kurį 2019 m. sudarė 
Parlamentas ir Komitetas, ir kuris leidžia Komitetui naudotis Parlamento vertėjų žodžiu 
paslaugomis (už kurias bus mokama) kiekvieną kartą, kai Komitetas savo posėdžiams 
naudojasi Parlamento patalpomis, o kartais ir Komiteto patalpose; pripažįsta, kad 
susitarimu prisidedama prie naudojimosi Parlamento vertėjų žodžiu paslaugomis 
optimizavimo;  

23. primena, kad pagal 2014 m. vasario 5 d. Parlamento ir Komiteto bendradarbiavimo 
susitarimą numatoma, kad netekus vertimo raštu pajėgumų, kompensuojama bus 
skiriant papildomas sumas ir Komitetui, ir Regionų komitetui; pažymi, kad 
užsakomosioms vertimo paslaugoms skirta 2 mln. EUR suma su galimybe, kad 
potencialus perteklius gali būti panaudotas tolesnei politinei veiklai, o papildoma 
1,1 mln. EUR suma – politinei veiklai didinti; pažymi, kad perkėlimai vyko 2015 ir 
2016 m., o 2017 m. vykdant taikinimo procedūrą, jau atliktas sumažinimas; pažymi, kad 
perkeliant 36 etatus, per metus galima sutaupyti 3,42 mln. EUR;   

24. pastebi, kad Komiteto ir Regionų komiteto užsakomojo vertimo raštu išlaidos 2019 m. 
sudarė 6 043 592 EUR, iš kurių Komiteto dalis siekė 3 550 62 ir kad vidaus vertimo 
raštu išlaidos būtų sudariusios 8 781 075 EUR, iš kurių Komiteto dalis būtų siekusi 
5 159 101 EUR;  

25. ragina Komitetą išnagrinėti galimybę susitarimo dėl paslaugų lygio pagrindu prisijungti 
prie skaidrumo registro; pripažįsta bendradarbiavimą tarp institucijų, sudarant Komiteto 
ir kitų Sąjungos institucijų ir įstaigų, kaip antai Komisija, susitarimus dėl paslaugų 
lygio, siekiant toliau optimizuoti procesus žmogiškųjų išteklių, finansų, IT ir kitose 
administracinėse srityse; yra suinteresuotas gauti informacijos apie tai, ar prieš sudarant 
bet kokį susitarimą bus atliekama sąnaudų ir naudos analizė;  

26. palankiai vertina gerą Komiteto ir Regionų komiteto bendradarbiavimą 
administracinėse srityse, kuriuo užtikrinama didelė sinergija ir masto ekonomija; 
pažymi, kad dabartinis administracinis susitarimas pratęstas iki 2021 m. birželio mėn. 
pabaigos; pažymi, kad dar neįgyvendinti du punktai, būtent tolygesnis etatų 
paskirstymas bendrosiose tarnybose, kuris dabar palankesnis Regionų komitetui, ir 
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vienodas erdvių paskirstymas (Komiteto biurų dalis siekė 53 proc., o Regionų komiteto 
dalies – 47 proc.); palankiai vertina tai, kad derybomis dėl administracinių susitarimų 
atnaujinimo siekiama toliau didinti efektyvumą ir galimai sutaupyti;  

27. prašo Komiteto jį informuoti apie bet kokius su administracinių procesų veiksmingumu 
susijusius patobulinimus, kurie nuolat didėjant darbo krūviui ir greitai besikeičiant 
pasauliui atrodo neišvengiami; pakartoja, kad būtina toliau vykdyti reformas, siekiant 
užtikrinti, kad Komitetas būtų tinkamai pasirengęs reaguoti į būsimus sunkumus; 

Komunikacija

28. pripažįsta, kad 2019 m. Komitetas ypač stengėsi palaikyti Parlamentą skatindamas EP 
rinkimus, dalyvaujant tarpinstitucinėje kampanijoje, įskaitant kelis mėnesius trukusią 
socialinių tinklų kampaniją (su 17 000 veiksmų, būtent patiktukais, komentarais ir 
pakartotinėmis „Twitter“ žinutėmis bei bendru gavėjų skaičiumi, kuris siekė 
18,4 milijono); pritaria, kad Komiteto politinės veiklos aprėptis viršija kiekybinius 
rodiklius ir kad Komitetas tą pasiekia ne tik vykdydamas savo sutartimis įtvirtintą 
konsultacinę funkciją, bet ir vykdydamas vietos informavimo veiklą, kuria siekiama 
didinti pilietinės visuomenės informuotumą apie Komiteto veiklą ir jo vaidmenį 
Sąjungos sprendimų priėmimo procese; 

29. pastebi, kad 2019 m. pabaigoje pagrindinė Komiteto „Twitter“ paskyra turėjo 43 300 
sekėjų, o pagrindinė „Facebook“ paskyra – 32 600 sekėjų; pažymi, kad sparčiausiai 
augantis Komiteto socialinis kanalas yra „LinkedIn“, kurio sekėjų skaičius 2019 m. 
padidėjo 54 proc. t. y. iki 14 500 sekėjų 2019 m. pabaigoje; pažymi, kad taip 
derindamas kanalus Komitetas pasiekia gerai subalansuotą sekėjų grupę;  

Vidaus valdymas, vidaus kontrolė, finansai

30. palankiai vertina pastangas, dedamas krizių valdymo ir veiklos tęstinumo srityje, 
įkuriant interneto svetainę, kurioje yra visa informacija, reikalinga veiklos tęstinumo 
operacijoms, įskaitant naujausius krizių valdymo ir (arba) veiklos tęstinumo valdymo 
dokumentus ir atnaujintą įvairių pagalbos grupių aprašą, jų sudėtį ir jų vaidmenį; 
pabrėžia, kad 2019 m. rugsėjo mėn. narių repatriacijos grupė surengė pirmąsias 
visapusiškas, keturiais scenarijais grindžiamas, pratybas ir kad pratybų išvadas reikia 
toliau sistemingai stebėti; 

31. pripažįsta, kad Komitetas nustatė daug pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių visoms 
savo administracinės veiklos sritims, kurių vienais matuojamas veiksmingumo lygis 
(pvz., mokėjimų vykdymo laikas), o kitais – veiklos lygis (pvz., gamybos apimtis); 
prašo Komiteto kitoje metinės veiklos ataskaitoje be šios labai išsamios struktūros 
pateikti konsoliduotą pagrindinių tikslų ir pasiektų rezultatų versiją; 

32. pažymi, kad 2019 m. buvo atliktas atitikties vidaus kontrolės standartams tyrimas, kurio 
rezultatai, palyginti su 2018 m., buvo geresni; vis dėlto pažymi, kad ne visi standartai 
buvo visapusiškai įgyvendinti ir kad apibrėžti tokie tolesni veiksmai, kaip formalus 
jautrių funkcijų vertinimas ir daugiametės vidaus komunikacijos strategijos 
įgyvendinimas, siekiant toliau gerinti kontrolės standartų laikymąsi; 

33. ragina Komitetą parengti centralizuotą procesų ir procedūrų registrą, siekiant užtikrinti, 
kad rašytiniai dokumentai būtų suderinti; pakartoja, kad tokiu būdu padedama labiau 
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atsižvelgti į esamus procesus ir procedūras ir prisidedama prie to, kad procedūros 
apimtų visas pagrindines veiklas;

34. primena, kad 2019 m. Vidaus audito tarnyba (IAS) atliko du auditus, vieną – dėl 
institucinių terminų laikymosi, kitą – dėl vertimo žodžiu; pažymi, kad, remiantis 
pirmojo audito duomenimis, instituciniai terminai turėtų būti aiškiai apibrėžiami 
Komiteto naudojamuose dokumentuose tam, kad būtų geriau organizuojamas jo darbas, 
ir kad būtų nuosekliai renkami statistiniai duomenys, kaip Komitetas laikosi terminų; 
pažymi, kad buvo svarbu atlikti auditą dėl vertimo žodžiu tiek dėl reikšmingai 
sumažinto biudžeto, tiek dėl didesnių vertimo žodžiu išlaidų, nes dabar Komitetas gali 
padengti tik apie 75 proc. vertimo žodžiu išlaidų, palyginti su tomis, kurias galėjo 
padengti 2014 m.; pažymi, kad šio veiklos audito tikslas – išnagrinėti procedūras, visų 
pirma, ar galima sutaupyti nepakenkiant teikiamo vertimo žodžiu kiekiui ir kokybei; 
pastebi, kad atlikus atrinktų atvejų analizę, paaiškėjo, kad vertimo žodžiu teikimo 
procedūros yra gerai išvystytos, o vertimas žodžiu teikiamas, kaip prašoma; pažymi, 
kad apskritai galutiniai naudotojai yra labai patenkinti;    

35. pastebi, kad auditas dėl etikos ir gerovės darbe buvo numatytas 2019 m. darbo 
programoje, tačiau buvo perkeltas į 2020 m. darbo programą; pažymi, kad auditas 
pradėtas 2019 m., tačiau po to, kai 2019 m. liepos 19 d. Audito Rūmai paskelbė 
specialiąją ataskaitą dėl etikos, metodas buvo pakeistas; pažymi, kad vertindama 
Komitete įtvirtintą etikos sistemą, Vidaus audito tarnyba ketina vadovautis Audito 
Rūmų pasirinktu metodu; 

36. palankiai vertina tai, kad 11 500 (79 proc.) 2019 m. Komiteto gautų sąskaitų faktūrų 
buvo elektroninės, o tai atitinka Direktyvos 2014/55/EU1 nuostatas; sveikina Komitetą, 
kad 2019 m. jis daugiausia iš visų Sąjungos įstaigų naudojo elektronines sąskaitas, tiek 
absoliučiais skaičiais, tiek santykine išraiška;

37. pabrėžia, kad per 2019 m. Viešųjų pirkimų skyrius atnaujino rašytines instrukcijas ir 
šablonus ir toliau teikė rekomendacijas ir konsultacijas visiems susijusiems finansų 
subjektams; palankiai vertina, kad naudojant šablonus ir specialistų rekomendacijas, 
reikšmingai pagerėjo viešųjų pirkimų procedūrų kokybė, ir sumažėjo ex ante kontrolės 
metu nustatytų klaidų; pripažįsta, kad siekdamas pagerinti patikrų veiksmingumą ir 
efektyvumą, Komiteto Patikrų skyrius glaudžiai bendradarbiauja su Viešųjų pirkimų 
skyriumi;   

Žmogiškieji ištekliai

38. pažymi, kad 2019 m. etatų plane nurodomi 668 etatai, tiek pat, kiek buvo 2018 m.; 
pažymi, kad su darbuotojais susijusių pokyčių nėra, ir kad bendras įdarbintų darbuotojų 
(pareigūnų, laikinųjų darbuotojų, sutartininkų, deleguotųjų nacionalinių ekspertų ir 
patarėjų medicinos klausimais) skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 702 (palyginti su 
705 2018 m.);

39. yra informuotas, kad Komitetas ir toliau įgyvendina savo 2017–2020 m. veiksmų planą 
dėl lygių galimybių ir įvairovės; pažymi, kad 2018 m. jau pasiekta lyčių pusiausvyra 

1 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES dėl 
elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose (OL L 133, 2014 5 6, 
p. 1).
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tarp vadovaujančių darbuotojų Komitete ir išlieka palyginti stabili; palankiai vertina 
konferenciją „suvienijusi įvairovę“ dėl komunikacijos daugiakultūrėje aplinkoje, 
siekiant ugdyti pagarbius santykius darbe, atsižvelgiant į įvairovę; pastebi, kad, 
palyginti su 2018 m., šiek tiek pagerėjo geografinė pusiausvyra, kai 19 proc. Komiteto 
vadovų dabar yra iš tų valstybių narių, kurios į Europos Sąjungą įstojo po 2004 m. 
(palyginti su 16 proc. 2017 m. ir 18,5 proc. 2018m.);  

40. palankiai vertina tai, kad po to, kai 2019 m. buvo atlikta išsami analizė, baigtas kurti 
specialiųjų pareigybių, t. y. pareigybių, kurių neapima judumo sistema, registras ir kad 
tokio sąrašo anksčiau nebuvo; pažymi, kad apie galutinį visų specialiųjų pareigybių, 
kurioms taikoma išimtis, sąrašas buvo paskelbtas visiems darbuotojams, įskaitant Teisės 
tarnybos vadovą ir visus Komiteto teisininkus;  

41. pripažįsta priemones, taikomas gerovei užtikrinti, tokias kaip atnaujintas mentorystės 
programos taikymas naujiems darbuotojams, kuris yra prevencinio metodo 
psichosocialinei rizikai valdyti dalis; pažymi, kad siekiant nuolatos gerinti sistemą, 
keičiamasi geriausia praktika; pažymi, kad stipriai atnaujintos nuotolinio darbo 
taisyklės, o tai asmenims, dirbantiems nuotoliniu būdu, suteikia daugiau lankstumo; 

Skaidrumas

42. palankiai vertina tai, kad Komitetas toliau skatina pagarbą darbo vietoje, siekiant 
užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų susipažinę su dabartine etikos sistema; pažymi, kad 
2019 m. prasidėjo plataus masto informuotumo didinimo kampanija pavadinimu 
„Respect@work“ ir kuri atsižvelgia į keletą pasiūlymų iš Europos ombudsmenės 
pranešimo dėl orumo darbe ES institucijose ir agentūrose (SI/2/2018/AMF); palankiai 
vertina tai, kad buvo sustiprintas konfidencialių patarėjų tinklas; pažymi, kad po to, kai 
buvo priimtas Europos ombudsmenės sprendimas, Komitetas patvirtino gaires dėl 
darbuotojų interesų konfliktų vykdant savo pareigas valdymo ir teikė atitinkamą 
informaciją visiems darbuotojams; pažymi, kad gairės naudojamos kaip praktinis 
vadovas darbuotojams tais atvejais, kai jiems reikia atlikti sutampančias pareigas, tokias 
kaip valdymo pareigos, vykdomos lygiagrečiai su atstovavimo darbuotojams veikla;

43. prašo Komiteto pranešti apie bet kokius su Europos ombudsmenės rekomendacijomis 
susijusius laimėjimus, pavyzdžiui, išorės veiklos gaires; 2019 m. Europos ombudsmenė 
paskelbė ataskaitą dėl informacijos, susijusios su buvusiais vyresniaisiais pareigūnais, 
paskelbimo tam, kad būtų vykdomas vienų metų lobizmo ir atstovavimo draudimas 
(SI/2/2017/NF), ir kad Komitetas svarstė galimybę peržiūrėti savo sprendimą dėl išorės 
veiklos;   

44. reiškia susirūpinimą dėl 2019 m. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
vykdytų tyrimų; pažymi, kad buvo baigtos dvi bylos dėl narių ir Sąjungos lėšų 
pasisavinimo; pripažįsta, kad Komitetas lėšas susigrąžino; pažymi, kad buvo pradėtos 
dvi bylos (viena susijusi su nariu, kita – su darbuotoju), ir kad pirmoji byla tebėra 
nagrinėjama, o antroji byla, nenustačius pažeidimo, 2020 m. buvo baigta; pažymi, kad 
2020 m. patvirtinus nesąžiningą nario veiklą, buvo baigta 2018 m. byla; pažymi, kad 
pradėta ir tebenagrinėjama kita byla prieš narį; pažymi, kad, kiek žinoma Komitetui, 
šiuo metu vyksta du OLAF tyrimai, abu dėl narių ir nesusiję su priekabiavimu; 

45. pažymi, kad dabartinis Komiteto taikomas būdas narių dalyvavimui posėdžiuose 
patvirtinti atitinka kitų ES institucijų, tokių kaip Parlamentas ir Regionų komitetas, 
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geriausią patirtį; pažymi, kad naudojantis sistema reikia vieno parašo ir dalyvavimo 
posėdyje deklaracijos; pažymi, kad narių finansinio statuto 4 straipsnio a dalyje 
nustatoma, kad „siekiant išlaidų kompensavimo arba siekiant gauti išmoką, naudos 
gavėjas privalo a) pasirašyti posėdžių dalyvių sąrašą, kai tik toks sąrašas yra vedamas, 
b) užpildyti kiekvienos posėdžio dienos standartinę išlaidų deklaravimo formą ir c) 
pateikti tinkamus patvirtinamuosius dokumentus“; 

46. prašo Komiteto informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie procedūras ir 
procesus, kuriuos Komitetas pradėjo ar ketina pradėti taikyti dėl to, kaip ateityje bus 
išvengta priekabiavimo atvejų ar panašių su darbuotojais susijusių problemų, siekiant 
užtikrinti, kad nepasikartotų panašūs apgailėtini įvykiai, kurie padarė neigiamą reklamą 
Komitetui ir pakenkė jo reputacijai;   

Atsisakymas patvirtinti 2018 m. biudžeto įvykdymą, interesų konfliktas, priekabiavimas, 
informavimas apie pažeidimus

47. primena, kad kai kurie darbuotojai ilgą laiką kentė tuometinio I grupės pirmininko 
psichologinį priekabiavimą; apgailestauja, kad Komitete taikomomis kovos su 
priekabiavimu priemonėmis nepavyko greičiau išspręsti šio klausimo ir imtis taisomųjų 
veiksmų dėl to, jog atitinkamas narys ėjo aukšto lygio pareigas; apgailestauja, kad 
priemonės, kurių OLAF ėmėsi nukentėjusiems asmenims ginti iki tyrimo pabaigos, 
pasirodo, buvo improvizuotos ir nepakankamos, ypač atsižvelgiant į 2016 m. gegužės 
12 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimą byloje F-50/152, FS prieš Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą (EESRK), ir tai turėjo būti pamoka Komitetui; 
susirūpinęs pažymi, kad dėl vidaus procedūrų trūkumų Komiteto administracija nesiėmė 
veiksmų, todėl buvo pažeista rūpestingumo pareiga ir pareiga pranešti OLAF; 
apgailestauja, kad Komitetas sugaišo daug laiko, kol ėmėsi reikalingų priemonių 
Komiteto darbo tvarkos taisyklėms ir elgesio kodeksui pritaikyti, siekiant, kad tokios 
situacijos ateityje nesikartotų;  

48. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl Komiteto pažeidimų šioje byloje buvo patirta su 
viešosiomis lėšomis susijusi materialinė žala dėl teisinių išlaidų, laikinojo 
nedarbingumo atostogų, nukentėjusiųjų apsaugos, sumažėjusio našumo, biuro ir kitų 
organų posėdžių ir kt.; todėl mano, kad tai kelia susirūpinimą dėl atskaitomybės, 
biudžeto kontrolės ir gero žmogiškųjų išteklių valdymo Sąjungos institucijose, įstaigose, 
biuruose ir agentūrose; šiuo atžvilgiu primena, kad Audito Rūmai savo Specialiojoje 
ataskaitoje Nr. 13/2019 „Audituotų ES institucijų etikos sistemos: galimybės tobulinti“ 
teigia, jog etišku elgesiu viešųjų reikalų srityje prisidedama prie patikimesnio finansų 
valdymo ir didesnio visuomenės pasitikėjimo ir kad bet koks neetiškas ES institucijų ir 
įstaigų darbuotojų ir narių elgesys sukelia didelį visuomenės susidomėjimą ir mažina jos 
pasitikėjimą ES;  

49. pripažįsta, kad Komitetas puikiai žino, kokį politinį poveikį daro atsisakymas patvirtinti 
2018 m. biudžeto įvykdymą, ir siekia toliau stiprinti savo gebėjimą kovoti su 
priekabiavimu; pažymi, kad išsamus veiksmų planas bus patvirtintas vėliausiai iki 
2020 m. pabaigos; pritaria tam, kad Komitetas, vykdydamas tikslingesnę komunikacinę 

2 2016 m. gegužės 12 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas, FS prieš 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą (EESRK), F-50/15, 
ECLI:EU:F:2016:119.
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veiklą, ir toliau gerina darbuotojų ir vadovų informuotumą;  

50. pabrėžia, kad remdamasis Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto pastebėjimais, 
OLAF ataskaita ir Komiteto patariamosios komisijos svarstymais dėl narių elgesio, 
Komitetas įsteigė jungtinę vidaus darbo grupę dėl etikos sistemos, turinčią įgaliojimą 
peržiūrėti visas galimas dabartinės sistemos spragas, siekiant teikti rekomendacijas, kaip 
tobulinti sistemą; pažymi, kad Patariamasis komitetas taip pat turi galimybę palaikyti 
ryšį su jungtine vidaus darbo grupe, siekiant užtikrinti bendrosios etikos sistemos 
sanglaudą Komitete ir išnagrinėti galimas sinergijas;  

51. ragina Komitetą po 2018 m. OLAF atlikto tyrimo pateikti ataskaitą dėl Komiteto 
peržiūrėto elgesio kodekso ir darbo tvarkos taisyklių įgyvendinimo; pažymi, kad biuras 
nusprendė iš dalies ir nežymiai peržiūrėti darbo tvarkos taisykles, bet išsamiau 
peržiūrėti elgesio kodeksą, ypač siekdamas sugriežtinti sankcijas; pažymi, kad elgesio 
kodekso peržiūra turėtų būti baigta iki 2020 m. gruodžio mėn.;  

52. pažymi, kad į pasiūlymą peržiūrėti elgesio kodeksą reikėtų įtraukti tokius elementus 
kaip griežtesnės sankcijos, nukentėjusiems asmenims skirtos paramos mechanizmai, 
savaiminis Tarybos ir Komisijos informavimas, susijęs su asmenų, kurie buvo pripažinti 
atsakingais už elgesio kodekso pažeidimą, vardais ir pavardėmis, taip pat metinę elgesio 
kodekso veikimo apžvalgą; pažymi, kad šiuo metu peržiūrimas sprendimas dėl 
priekabiavimo ir sprendimas dėl administracinių tyrimų, siekiant toliau tobulinti 
mechanizmus, kuriais naudodamiesi darbuotojai gali pateikti oficialius skundus dėl 
priekabiavimo; pažymi, kad atsižvelgiant į neformalias procedūras ir į galimybę 
darbuotojams reikšti savo susirūpinimą dėl bet kokios su galimu priekabiavimu 
susijusios situacijos, buvo padidintas konfidencialių patarėjų skaičius ir kad visam 
konfidencialių patarėjų tinklui teikiant reguliarią priežiūrą ir mokymus, užtikrinama 
nuolatinė parama; pažymi, kad konfidencialūs patarėjai yra tarpinstitucinio tinklo dalis, 
ir taip sudaromos sąlygos keistis geriausia patirtimi;  

53. vertina Komiteto įsipareigojimą kovoti su priekabiavimu darbo aplinkoje ir puoselėti 
visiško netoleravimo, kiek tai susiję su priekabiavimu, kultūrą, vykdant etikos ir 
sąžiningumo sistemos peržiūrą ir Komiteto sprendimų dėl priekabiavimo, informavimo 
apie pažeidimus ir administracinių tyrimų peržiūrą; palankiai vertina tai, kad iki 
2020 m. pabaigos turėtų būti patvirtintas susijęs išsamus veiksmų planas, į kurį būtų 
įtrauktos kelios priemonės, pavyzdžiui, narių elgesio kodekso peržiūra, galimybė 
sukurti nepriklausomo vidaus ombudsmeno funkciją, brošiūra, kurioje daugiausia 
dėmesio būtų skiriama pagarbai ir orumui darbe, nustatytas specialus privalomas 
mokymas, prieš pavedant vadovauti darbuotojams, tiek Komiteto vadovams, tiek 
nariams, ir reguliari veikla didinant informuotumą; palankiai vertina tai, kad vidaus 
auditas dėl etikos ir sąžiningumo bus atliekamas kaip padėties tyrimas, po jo bus 
vykdoma analizė, kurios tikslas – parengti išsamią etikos ir sąžiningumo taisyklių, 
standartų ir priemonių apžvalgą; pažymi, kad atliekant auditą taip pat bus sprendžiami 
tokie klausimai kaip dovanos ir pramogos, išorinė veikla ir užduotys, interesų konfliktai 
ir užimtumas baigus eiti tarnybą Sąjungoje;  

54. palankiai vertina 2019 m. liepos mėn. vykusį susitikimą su OLAF, kurio siekis buvo 
patikslinti, kaip aiškinamas OLAF ir Komiteto administracinis susitarimas tam, kad 
galimiems su nariais susijusiems priekabiavimo atvejams būtų teikiama aiški 
pirmenybė; pažymi, kad šiame etape Komitetas negali pasikliauti nepriklausomo išorės 
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tyrimo priekabiavimo atvejais pajėgumu (išskyrus OLAF); pažymi, kad ryšiai su 
agentūrų tinklu ir Komisijos drausmės tarnyba iki šio nėra parengti; palankiai vertina 
tai, kad šis klausimas dabar nagrinėjamas kaip vykstančios sprendimo dėl 
administracinių tyrimų peržiūros dalis; 

55. atsižvelgdamas į OLAF išvadas dėl Komiteto nario priekabiavimo ir pagal 2020 m. 
birželio 9 d. Komiteto biuro sprendimą, pabrėžia, kad minimas narys visiškai nušalintas 
nuo bet kokių su vadovavimu I grupės sekretoriato darbuotojams ir jų administravimu 
susijusių užduočių; pažymi, kad nuo 2020 m. rugsėjo 7 d. šis narys nebėra kandidatas 
eiti Komiteto pirmininko pareigas; susirūpinęs dėl to, kad jis paskirtas nariu naujai 
kadencijai; 

56. pabrėžia, kad minėtam nariui pateikus Bendrajam Teismui prašymą dėl laikinųjų 
apsaugos priemonių taikymo (KN prieš EESRK, T-377/20), siekiant sustabdyti 2020 m. 
birželio 9 d. Komiteto biuro sprendimo vykdymą, Bendrasis Teismas atmetė prašymą, 
nes jis neatitiko skubos sąlygos; pažymi, kad pagrindinis bylos procesas, kuriuo 
siekiama anuliuoti pirmiau minėtą sprendimą, tebevyksta; 

57. pažymi, kad 2020 m. liepos 15 d. ir 16 d. plenariniuose Komiteto posėdžiuose buvo 
patvirtintas 2020 m. birželio 9 d. Biuro sprendimas prie proceso, kurį Briuselio darbo 
auditorius pradės Briuselio baudžiamajame teisme, prisijungti kaip civilinei bylos šaliai; 
pažymi, kad Briuselio darbo auditorius buvo informuotas apie nario imuniteto 
panaikinimą, tačiau daugiau informacijos apie procesą iki šiol negauta. 


