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I. Įvadas 
1. Generalinio sekretoriaus metinė veiklos ataskaita yra valdymo atskaitomybės Europos 
Audito Rūmuose ir biudžeto valdymo institucijoms užtikrinimo priemonė. Pagal Finansinio 
reglamento 74 straipsnio 9 dalį ataskaitos tikslas yra pateikti informaciją apie išteklių valdymą, 
įskaitant sistemas, ir apie vidaus kontrolės sistemų efektyvumą ir veiksmingumą. 

II. Audito Rūmų generalinis sekretoriatas. Aplinka 
ir pagrindiniai laimėjimai 2020 m. 

2.1 Audito Rūmų generalinis sekretoriatas. Įvadas 

2. Generalinio sekretoriato užduotis – suteikti reikiamus išteklius, paslaugas ir priemones, kad 
Audito Rūmai galėtų įvykdyti savo misiją ir pasiekti strateginius tikslus. Generalinis sekretorius 
yra atsakingas už Audito Rūmų administravimą ir personalo valdymą, taip pat už jų biudžetą, 
kalbos ir leidybos paslaugas, mokymąsi ir profesinį tobulėjimą, skaitmeninę darbo aplinką, 
apsaugą ir saugumą bei veiklos tęstinumą (patalpas, medicinos paslaugas ir pan.). 

3. Generalinį sekretoriatą sudaro trys direktoratai: 

a) Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktoratas (toliau – SG1-DHR), kuris 
yra atsakingas už įdarbinimą, karjeros raidą, mokymus, komandiruotes, žmogiškųjų 
išteklių valdymą, saugumą ir medicinos tarnybą; 

b) Informacijos, darbo aplinkos ir inovacijų direktoratas (toliau – SG2-DIWI), kuris yra 
atsakingas už fizinę darbo vietą (pastatus, techninę įrangą, biurus, logistiką), skaitmeninę 
darbo aplinką (IT įrangą, paslaugas ir prietaisus) ir biblioteką; 

c) Vertimo, kalbos paslaugų ir leidybos direktoratas (toliau – SG3-TLSPD), teikiantis vertimo, 
kalbos ir leidybos paslaugas Audito Rūmuose. 

4. Generalinis sekretorius taip pat prižiūri Audito Rūmų sekretoriatą, kuris užtikrina sklandų 
pasirengimą Audito Rūmų posėdžiams ir tolesniems veiksmams.  

5.  2020 m. Generaliniame sekretoriate dirbo 331 darbuotojas ir šis personalas valdė beveik 
visą Audito Rūmų biudžetą (151 862 000 eurų). Atsižvelgiant į išskirtines praeitų metų 
aplinkybes, biudžeto vykdymas buvo patenkinamas, nes buvo skirta 95,7 % įsipareigotų 
galutinių asignavimų. Mokėjimai iš viso sudarė 137 132 963 eurus, o visi finansiniai asignavimai 
sudarė 152 237 000 eurų. 
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6. Trijų direktoratų darbuotojai paskirstyti taip. 

1 diagrama. Generalinio sekretoriato darbuotojų pasiskirstymas 

 
Šaltinis: Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktoratas. 

7. Be to, vykdant Audito Rūmų IT projektus, SG2-DIWI dirba daug išorės paslaugų teikėjų 
(2020 m. dirbo 77 išorės darbuotojai [ne visi jie dirbo visą darbo laiką]). 

2.2 Svarbiausi metų įvykiai 

8. Pagrindinis 2020 m. iššūkis buvo COVID-19 krizė, kuri sutrikdė mūsų darbo programą ir 
privertė persvarstyti mūsų prioritetus, kad užtikrintume veiklos tęstinumą, kartu užtikrindami 
narių ir darbuotojų saugumą. Padėčiai blogėjant, svarbiausias prioritetas buvo greitai suteikti 
technines nuotolinio darbo priemones visiems Audito Rūmų darbuotojams. Audito Rūmai taip 
pat turėjo laikytis nacionalinių valdžios institucijų nurodymų ir, nors veiklos tęstinumo politika 
oficialiai nebuvo pradėta įgyvendinti, Krizių valdymo komitetas pradėjo reguliariai posėdžiauti, 
siekdamas valdyti ir stebėti bendrą riziką, su kuria susiduria institucija. 

9. Nuo pat COVID-19 krizės pradžios Audito Rūmai laikėsi Liuksemburgo, kuriame įsikūrę 
Audito Rūmai, vyriausybės nurodymų, kuriuos teikė daugybė valdžios institucijų. Kaip nurodyta 
Audito Rūmų veiklos tęstinumo plane, pagrindinė tokia institucija buvo Vyriausioji nacionalinės 
apsaugos komisija. Tačiau visa Liuksemburgo vyriausybė (įskaitant, pavyzdžiui, Sveikatos 
apsaugos ministeriją ir „Legilux“) dirbo krizės režimu ir bendravo su Europos institucijomis.  

Pareigūnai

Generalinis sekretoriatas

Laikinieji darbuotojai

Sutartininkai

Iš viso 
darbuotojų 
tarnyboje

Iš viso darbuotojų 
pagal sutarties tipą 

Iš viso 
darbuotojų: 
331

Sekretoriatas

DHR

DIWI

TLSPD

4

4

51

53

121

233 33 65

11

2

18

1

2

41

10

12

5

6

110

66

144
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10. Audito Rūmai taip pat naudojosi įvairiais informacijos šaltiniais, kad įvertintų galimą 
grėsmę jų veiklos tęstinumui. Tai yra: 

a) specializuotos tarptautinės organizacijos (pavyzdžiui, Pasaulio sveikatos organizacija 
(PSO), Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) ir Santé Publique France);  

b) Europos tarpinstituciniai tinklai (pavyzdžiui, Tarpinstitucinė medicinos komisija (IMB) ir 
Institucijų saugumo grupė);  

c) neoficialus tarpinstitucinis Veiklos tęstinumo valdymo tinklas;  

d) Liuksemburgo administracijos vadovų kolegija (CALux);  

e) Tarpinstitucinė keitimosi informacija ir koordinavimo grupė. 

11. Techninės nuotolinio darbo priemonės, įskaitant reikiamą infrastruktūrą, įrenginius ir 
licencijas, visiems Audito Rūmų darbuotojams ir išorės IT sutartininkams buvo suteiktos jau 
kovo 16 d. Darbo sąlygos buvo greitai pritaikytos prie visuomenės sveikatos padėties. 
Nuotolinis darbas tapo privalomas visiems neypatingos svarbos darbuotojams, o nuotolinio 
darbo dienų apribojimai nebuvo taikomi. Nuo tada galioja nuotolinio darbo taisyklė.  

12. Siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą, buvo imtasi papildomų priemonių: 

a) nustatyta ypatinga procedūra, pagal kurią Audito Rūmai priima oficialius dokumentus; 

b) labai padaugėjo rengiamų e. mokymosi kursų, diskusijų ir pristatymų, siekiant prisitaikyti 
prie 100 % nuotolinio darbo; 

c) sukurtas specialus audito valdymo sistemos AMS kodas Audito Rūmų darbuotojams, 
negalintiems dirbti dėl įsipareigojimų šeimai (pavyzdžiui, mokymosi namuose), taip pat 
teikiama speciali parama darbuotojams, turintiems išlaikomų specialiųjų poreikių turinčių 
vaikų. 

13. Administracija skubiai ėmėsi šių priemonių, kad apsaugotų darbuotojus: 

a) įsteigė COVID-19 grupės techninę grupę, teikiančią konsultacijas Audito Rūmų krizių 
valdymo komitetui; 

b) atidėjo visus vizitus į regionus, kuriuose yra didelė COVID-19 rizika;  

c) įdiegė apsaugos priemones; 

d) plačiu mastu paskelbė informaciją apie būtinybę laikytis higienos reikalavimų (pavyzdžiui, 
pranešimus darbuotojams, iškabino plakatus Audito Rūmų pastatų tualetuose), o 
saugumo ir apsaugos darbuotojai reguliariai atlieka patikrinimus; 

e) pagrindinėse trijų Audito Rūmų pastatų vietose įrengė rankų dezinfekantus; 

f) įrengė organinio stiklo pertvaras zonose, kuriose vyksta intensyvus judėjimas (pavyzdžiui, 
priimamajame, DIWI paslaugų centre, žmogiškųjų išteklių paslaugų centre, valgykloje ir 
kavinėje), ir visuose bendruose biuruose; 
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g) apribojo galimybes patekti į konferencijų ir posėdžių sales, taip pat įrengė maitinimo 
patalpas taip, kad jos atitiktų griežtus higienos ir atstumo laikymosi priemones; 

h) užtikrino kruopštesnį biurų ir didelės rizikos zonų (pavyzdžiui, tualetų ir durų rankenų) 
valymą;  

i) suteikė galimybę valgykloje ir kavinėje naudotis tik maisto išsinešti paslaugomis. 

14. Buvo skubiai sukurta vidinė komunikacijos kilus krizei sistema, kad būtų galima aiškiai ir 
skaidriai informuoti darbuotojus apie pavojų sveikatai, susijusį su pandemija. Nuo krizės 
pradžios, be pranešimų darbuotojams ir specialaus COVID-19 kirto intraneto puslapio, DHR ir 
Generalinis sekretorius išsiuntė 70 informacijos biuletenių. 

15. Staiga dėl COVID-19 pandemijos kilusi suirutė padarė poveikį biudžeto vykdymui: žmonių 
bendravimas tapo beveik visiškai virtualus, todėl sumažėjo lėšų naudojimas pagal kai kurias 
biudžeto eilutes (pavyzdžiui, komandiruotėms, komunalinėms paslaugoms, vertimo žodžiu 
išlaidoms, leidiniams ir posėdžių bei konferencijų organizavimui). Taip pat atsirado naujų 
viešųjų pirkimų poreikis. Biudžeto valdymo institucijos leido perkelti nepanaudotus 
asignavimus, kad būtų patenkinti nauji poreikiai: skiriama daugiau lėšų IT išlaidoms padengti, 
suteikiamos naujos galimybės auditoriams naudotis specialiomis duomenų bazėmis, 
užtikrinama apsauginė sveikatos priežiūros įranga ir vykdomas naujas investicijų į saugumą 
projektas (daugiau informacijos pateikiama 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitoje). 
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III. Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų
paslaugų direktoratas (SG1-DHR)

16. Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktoratas (SG1-DHR) yra atsakingas 
už žmogiškuosius išteklius, finansus, medicinos paslaugas, apsaugą ir renginius bei protokolo 
klausimus, taip pat už kai kurias Audito Rūmuose teikiamas bendrąsias paslaugas. Jis valdo 
beveik 89,3 %. Audito Rūmų biudžeto (135 981 000 eurų iš 2020 m. institucijai skirto bendro 
152 237 000 eurų biudžeto), kuris daugiausia skirtas narių ir darbuotojų atlyginimams.

Biudžeto eilutės 
Metų 

asignavimai 
(eurais) 

Mokėjimai 
(eurais) 

Mokėjimų 
asignavimų 

panaudojimas 
(%) 

Atlyginimai 126 237 000 123 775 121,27 98,05 % 
Komandiruotės 3 130 000 605 152,96 19,33 % 
Medicinos ir socialinės paslaugos 560 000 264 248,68 47,19 % 
Kiti darbuotojai 2 067 000 1 604 598,05 77,63 % 
Profesinis mokymas 721 000 394 814,04 54,76 % 
Transporto priemonės / 
transportas 496 000 333 389,96 67,22 % 
Konsultacijos, tyrimai ir apklausos 371 000 106 236,95 28,64 % 
Reprezentacinės išlaidos 213 000 31 007,88 14,56 % 
Kitos administracinės išlaidos 2 028 000 1 440 690,57 71,04 % 
Posėdžiai, renginiai ir konferencijos 158 000 34 995,35 22,15 % 
IŠ VISO 135 981 000 128 590 256 94,56 % 

Pastaba. Atskiri skaičiai juos sudėjus gali būti netikslūs dėl suapvalinimo. 

17. COVID-19 pandemija padarė poveikį biudžetui, kuris buvo skirtas visai su visuomene
susijusiai veiklai, pavyzdžiui, komandiruotėms, reprezentacinėms išlaidoms, posėdžiams ir
konferencijoms.

18. SG1-DHR atliko svarbų vaidmenį valdant COVID-19 krizę, pasitelkdamas medicinos
tarnybą, apsaugos ir saugumo tarnybą, vykdydamas laiko valdymą ir komandiruočių valdymą,
taip pat teikdamas su COVID-19 susijusią informaciją darbuotojams.

19. Medicinos tarnybai pavyko greitai perorganizuoti savo veiklą pritaikant ją nuotoliniam
darbui ir toliau vykdyti kasdienes administracines bei medicinines užduotis, taip pat tarnyba
institucijai teikė specialistų konsultacijas ir padėjo sunkumų patiriantiems darbuotojams. Kartu
su viešųjų pirkimų grupe ji parengė skubią procedūrą dėl asmeninių apsaugos priemonių
tiekimo Audito Rūmams, kad darbuotojai būtų apsaugoti, o institucija laikytųsi Liuksemburgo
nustatytų taisyklių. Medicinos tarnyba taip pat surengė skiepijimo nuo sezoninio gripo
kampaniją maždaug 300 darbuotojų, taikydama griežtus sanitarijos protokolus.
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20. Net šiuo sunkiu metu SG1-DHR sugebėjo greitai priderinti savo procedūras prie naujos 
situacijos ir pasiekti daugumą savo numatytų tikslų. Pagrindiniai direktorato laimėjimai buvo 
šie: 

a) pavyko užtikrinti, kad laisvų darbo vietų lygis būtų gerokai žemesnis nei 3 % tikslas, t. y. 
2,34 %; 

b) paskelbus pranešimą apie laisvą darbo vietą, įvykdytos 25 atrankos procedūros ir 
paskelbti septyni kvietimai pareikšti susidomėjimą įvairiomis pareigomis; 

c) pritaikytos naujų darbuotojų priėmimo procedūros, nuo rugsėjo mėn. pradėjus taikyti 
naują mišrią procedūrą (asmeniniai susitikimai Audito Rūmų patalpose derinami su 
„Teams“ susirinkimais); 

d) sukurtas naujų darbuotojų portalas, kuris pradės veikti 2021 m. pradžioje, siekiant 
automatizuoti administracinę įdarbinimo procedūros dalį. 

21. Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinami įdarbinimo duomenys. 

 

2020 m. įdarbintų darbuotojų 
skaičius 

2019 m. įdarbintų darbuotojų 
skaičius 

Nariai 3 2 
Pareigūnai 18 17 
Laikinieji darbuotojai 21 33 
Sutartininkai 20 21 
KNE 3 6 
Stažuotojai 50 55 
IŠ VISO 115 134 

 

22. Profesinio mokymo srityje 2020 m. įvyko didelių permainų: dėl izoliavimo kilo daug 
sunkumų, bet kartu atsivėrė naujų mokymosi galimybių. Atsižvelgdama į tai, profesinio 
mokymo grupė ėmė svarstyti, kaip ateityje Audito Rūmuose vykdyti mokymosi ir profesinio 
tobulėjimo veiklą, ir bendradarbiavo su išorės konsultantu, kad parengtų mokymosi visą 
gyvenimą programą Audito Rūmų darbuotojams. Svarbiausi pokyčiai 2020 m.:  

a) pradėjus taikyti izoliavimo priemones, sparčiai pereita prie nuotolinio mokymosi;  

b) nuolat įvairinamos siūlomos mokymosi galimybės; 

c) vis svarbesnis vaidmuo tenka žmogiškųjų išteklių valdymo procesų rėmimui ir talentų 
valdymui. 

23. Bendradarbiavimas su Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuru (PMO) 
2020 m. vyko sklandžiai: abi grupės Audito Rūmuose ir Komisijoje dalijosi tomis pačiomis IT 
priemonėmis (SYSPER, NAP ir SAP), kad galėtų valdyti finansines teises ir spręsti darbo 
užmokesčio klausimus nuotoliniu būdu. 
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24. Kalbant apie finansus, direktorato pastangos buvo sutelktos į tai, kad būtų laiku užtikrinta 
pakankamai asignavimų pagal kiekvieną 2020 m. biudžeto eilutę. 2021 m. biudžetas buvo 
parengtas ir pateiktas laiku, o 2020 m. rugsėjo mėn. SAP sistema buvo sėkmingai perkelta į 
SAP-HANA sistemą. Bepopierė darbo srauto sistema, nuo sąskaitų faktūrų išrašymo iki 
apmokėjimo, veikia visose srityse.  

25. Finansinio reglamento 116 straipsnyje nustatyti su sutartimis susijusių mokėjimų terminai. 
Šių terminų laikymąsi stebi apskaitos ir valdymo informacinė sistema. 2020 m. tokie mokėjimai 
vidutiniškai buvo atliekami per 11 dienų (palyginti su 11,2 dienos 2019 m.). 2020 m., kaip ir 
ankstesniais metais, šių mokėjimų gavėjai nepateikė reikalavimų sumokėti delspinigius. 

26. Apsaugos darbuotojai daugiausia dėmesio skyrė veiklos tęstinumui krizės metu užtikrinti ir 
toliau vykdė savo kasdienes užduotis: kontroliavo patekimą į pastatus ir užtikrino nuolatinę 
visų techninių įrenginių priežiūrą. 

27. Siekdama laikytis su COVID-19 susijusių nacionalinių taisyklių, už renginius, vizitus ir 
protokolą atsakinga grupė peržiūrėjo ir pritaikė savo procedūras: renginiai gali būti 
organizuojami tiek vietoje, tiek mišria forma (derinant vietoje ir nuotoliniu būdu rengiamus 
renginius). 
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IV. Informacijos, darbo aplinkos ir inovacijų 
direktoratas (SG2-DIWI) 

28. Informacijos, darbo aplinkos ir inovacijų direktoratas (DIWI) yra atsakingas už Audito 
Rūmų skaitmeninę (IT įrangą, paslaugas ir prietaisus) ir fizinę darbo aplinką (pastatus, techninę 
įrangą, biurus ir logistiką). Jis taip pat valdo Audito Rūmų biblioteką. 

29. 2020 m. COVID-19 krizė smarkiai paveikė IT sritį. DIWI suteikė nuotolinę prieigą visiems 
naudotojams (įskaitant išorės sutartininkus), kad jie galėtų dirbti nuotoliniu būdu nuo pirmos 
izoliavimo dienos. Nuo pat 2013 m. vykdyto projekto „Nešiojamieji kompiuteriai visiems“ 
Audito Rūmų darbuotojai turėjo galimybę dirbti nuotoliniu būdu, naudodami nešiojamuosius 
kompiuterius ir vienkartinio slaptažodžio (OTP) prisijungimo prietaisus. Vadovaujantis naujuoju 
2019 m. sprendimu dėl nuotolinio darbo, papildomai buvo įsigytas neribotas skaičius VPN 
licencijų, kurios buvo aktyvuotos jau 2020 m. kovo 11 d. Iki kovo 16 d., kai nuotolinis darbas 
Audito Rūmų darbuotojams ir išorės paslaugų teikėjams tapo privalomas, visi naudotojai turėjo 
visą reikiamą įrangą, buvo patobulinta IT infrastruktūra, taip pat aktyvuotos licencijos, kad 
vienu metu galėtų būti prisijungę daugiau naudotojų.  

30. SG2-DIWI taip pat labai greitai įdiegė programą „Microsoft „Teams“„““, kad būtų lengviau 
dirbti nuotoliniu būdu drauge, visų pirma rengti vaizdo konferencijas tiek institucijos viduje, 
tiek su išorės suinteresuotaisiais subjektais. Buvo sukurti nauji mišrių posėdžių sprendimai, 
ypač Audito Rūmų ir Administracinio komiteto posėdžiams. Konferencijų salė buvo pritaikyta 
tokiems mišriems posėdžiams, o kitos salės buvo pritaikytos spaudos konferencijoms, 
internetiniams seminarams, mokymams ir kitiems renginiams, įskaitant vertimo žodžiu 
paslaugas.  

31. Be pandemijos, 2020 m. buvo konsoliduota veikla, susijusi su skaitmeniniu auditu: 

a) „ECALab“ paskelbė savo veiklos ataskaitą; 

b) išleistas Audito Rūmų žurnalo numeris „Big Data and digital audit“ (liet. Didieji duomenys 
ir skaitmeninis auditas); 

c) padaryta pažanga vykdant skaitmeninę pertvarką vykdomųjų įstaigų audito srityje;  

d) „ECALab“ dalyvavo vykdant 12 audito užduočių;  

e) pradėjo veikti dalijimosi žiniomis ir bendradarbiavimo platforma „Technology and 
Innovation for Audit“ (TINA), skirta Audito Rūmų ir valstybių narių audito institucijų 
bendradarbiavimui tinkle. 

32. SG2-DIWI taip pat prisidėjo prie Skaitmeninio iniciatyvinio komiteto veiklos, ypač prie 
laikinųjų grupių veiklos ir plėtros plano rengimo, kaip reikalaujama. Naujas sausio mėn. 
sukurtas intranetas tapo bendru Audito Rūmų portalu, skirtu naudotis skaitmeninėmis 
paslaugomis ir gauti informaciją. Tai padėjo sukurti mobiliųjų įrenginių taikomąsias programas 
ir suteikė geresnes galimybes gauti informaciją Audito Rūmuose. 
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33. Nauja balandžio mėn. pradėjusi veikti bibliotekos valdymo sistema „BibliotECA-discovery“ 
ir gegužės mėn. pradėjusi veikti Audito Rūmų metodikos ir rekomendacijų platforma AWARE 
yra pagrindinės naujos sistemos, palengvinančios žinių valdymą Audito Rūmuose, kurios veikia 
kartu su 31 žinių centru, kuriam padeda bendradarbiavimo svetainės „Sharepoint“. 

34. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas kibernetiniam saugumui, įgyvendinant priemones, 
skirtas mūsų stebėsenai ir prevencijai gerinti bei veiklos tęstinumui užtikrinti. Pasiekta 99,97 % 
pagrindinio veiklos rezultatų rodiklio, susijusio su svarbių sistemų prieinamumu, vertė. Šioje 
srityje buvo pasirinkta saugumo stebėsenos ir grėsmių nustatymo sistema, taip pat įstaigos 
nešiojamųjų prietaisų apsaugos nuo grėsmių programinė įranga. Buvo surengti keli 
informuotumo didinimo internetiniai seminarai, kuriuose buvo sprendžiami tokie klausimai, 
kaip IT saugumas dirbant nuotoliniu būdu. Audito Rūmų kibernetinio saugumo priemonės buvo 
patobulintos, siekiant apsaugoti jas nuo nustatytų grėsmių. 

35. Kalbant apie pastatų infrastruktūrą, buvo pradėta K2 pastato renovacija, baigtas įrengti 
įvažiavimas į K3 pastato garažą, taip pat laiku atliktas pakartotinis EMAS sertifikavimas. 
Infrastruktūros darbo grupė parengė „sugrįžimo į pastatą“ procedūrą, o 2020 m. spalio mėn. 
buvo patvirtinta, kad procedūra buvo sėkminga, suteikiant apsaugotos nuo COVID-19 zonos 
ženklą. 

36. Kitas uždavinys buvo užtikrinti galimybę sugrįžti į Audito Rūmų patalpas iki birželio vidurio, 
todėl reikėjo atlikti naują rizikos analizę, parengti naujas procedūras ir priemones, taip pat 
sukurti skaitmeninius sprendimus, kad būtų užtikrintas Audito Rūmų sprendimų priėmimo 
proceso tęstinumas: galimybė susipažinti su dokumentais, neoficialūs vaizdo posėdžiai ir 
mišrūs posėdžiai, elektroninio balsavimo sprendimas. 

37. SG2-DIWI valdo 9,7 % Audito Rūmų biudžeto. Asignavimų naudojimas 2020 m.:  

Biudžeto eilutės 
 

Metų asignavimai 
(eurais) 

Mokėjimai 
(eurais) 

Mokėjimų  
asignavimų 

panaudojimas (%) 
Informacinės 
technologijos 10 093 000 5 561 329,26 55,10 % 
Biblioteka ir archyvai 590 000 433 005,89 73,39 % 
Pastatai ir patalpos 4 038 000 1 971 591,57 48,83 % 
IŠ VISO 14 721 000 7 965 927 54,11 % 

Pastaba. Atskiri skaičiai juos sudėjus gali būti netikslūs dėl suapvalinimo. 

38. Iš eilutės „Pastatai ir patalpos“ buvo atlikti perkėlimai, susiję su valymui ir priežiūrai 
(782 975 eurai), pastatų apsaugai ir priežiūrai (569 018 eurų) ir energijos suvartojimui 
(206 273eurai) skirtomis išlaidomis. 4 732 154 eurų suma iš informacinėms technologijoms 
skirtos eilutės buvo perkelta į 2021 m. suplanuotiems mokėjimams už pagrindinius IT 
projektus. Bibliotekos išlaidoms padengti buvo perkelta 156 994 eurų suma. 
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V. Vertimo, kalbos paslaugų ir leidybos
direktoratas (SG3-TLSPD)

39. Smarkiai COVID-19 krizės paveiktais metais, nepaisant taikomų specialių priemonių,
darbas buvo tęsiamas be didelių trikdžių ir TLSPD sėkmingai išvertė ir paskelbė visus produktus,
kurių reikėjo tais metais. Direktoratas atliko 97,71 % vertimų iki nurodyto termino, o tai
gerokai viršijo 95 % veiklos rezultatų rodiklį.

40. 2020 m. TLSPD iš viso išvertė 234 414 puslapių, palyginti su 2019 m. išverstais 223 468
puslapiais, t. y. 4,9 % daugiau nei ankstesniais metais. Etatinių darbuotojų išverstų puslapių
skaičius padidėjo 8,9 %, todėl 7,12 % sumažėjo išorės vertėjų išverstų puslapių skaičius. Regis,
taip buvo daugiausia dėl izoliavimo ir dėl to, kad darbuotojai panaudojo mažiau atostogų
dienų, taigi daugiau darbo galėjo būti atlikta viduje. Iš viso gautos 2 862 prašymų išversti
formos (daugiau nei 2019 m., kai buvo gautos 2 489 formos).

41. Vertėjai ir toliau atlieka svarbų vaidmenį audito veikloje, daugiausia teikdami lingvistinę
pagalbą audito vizitų metu ir padėdami išsamiai redaguoti bei rengti praktiškai visus Audito
Rūmų leidinius anglų kalba. Šiuo metu anglų kalbos paslaugų (ELS) grupė atlieka pagrindinį
vaidmenį visais ataskaitos rengimo etapais – pradedant preliminarios audito apžvalgos
rengimu ir baigiant pranešimų spaudai, kuriais pranešama apie galutinio produkto paskelbimą,
peržiūra. Kiek tai susiję su metinėmis ataskaitomis, ELS taip pat nuolat dalyvauja prieštaravimų
procedūrų susirinkimuose dėl kiekvieno skyriaus, kad pateiktų lingvistinių pastabų dėl
rengiamo teksto.

42. SG3-TLSPD valdo mažiau nei 1 % Audito Rūmų biudžeto. Šių asignavimų naudojimas
2020 m.:

Biudžeto eilutės Metų asignavimai 
(eurais) 

Mokėjimai 
(eurais) 

Mokėjimų 
asignavimų 

panaudojimas (%) 
Užsakomosios paslaugos ir 
tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas  657 000,00 414 026,77 63,02 % 
Vertėjai žodžiu 232 000,00 20 924,00 9,02 % 
Paskelbimas 271 000,00 88 423,32 32,63 % 
IŠ VISO 1 160 000 523 374 45,12 % 

Pastaba. Atskiri skaičiai juos sudėjus gali būti netikslūs dėl suapvalinimo. 

43. Dėl pandemijos nebevyksta asmeniniai susitikimai, taigi, nesinaudojama vertėjų žodžiu
paslaugomis. Leidybos srityje nepanaudotos biudžeto lėšos buvo perkeltos neatidėliotiniems
poreikiams kitose srityse padengti, pavyzdžiui, IT ir medicinos paslaugų.
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VI. Viešieji pirkimai Generaliniame sekretoriate 
44. 2020 m. Audito Rūmai taikė derybų procedūrą pagal Finansinio reglamento I priedo 11.1 
punkto c papunktį, kad sudarytų vieną sutartį, kurios vertė per 60 000 eurų. Ši sutartis buvo 
skirta pasirinktoms asmeninėms apsaugos priemonėms (AAP) įsigyti, kurių bendra vertė –
123 090,20 euro. Liuksemburgo vyriausybė įpareigojo kaukes dėvėti visose visuomenei atvirose 
vietose, užsiimant veikla uždarose erdvėse, taip pat viešajame transporte. Audito Rūmai 
nusprendė skubiai įsigyti AAP, kad būtų tinkamai pasirengę, kai pastatai bus pagaliau atidaryti 
(2020 m. gegužės pabaigoje – birželio viduryje), ir užkirstų kelią COVID-19 plitimui patalpose.  

45. Audito Rūmai išsiuntė kvietimus teikti pasiūlymus septynioms įmonėms. Tik dvi iš 
pakviestų įmonių atsiliepė į kvietimą. 123 090 eurų vertės sutartis buvo skirta įmonei 
„Praxisdienst GmbH“.  

46. Metinis sutarčių sąrašas, apimantis sutartis, kurių vertė yra 15 000–60 000 eurų ir kurios 
buvo sudarytos pritaikius derybų procedūrą, bus paskelbtas Audito Rūmų svetainėje ne vėliau 
kaip 2021 m. birželio 30 d. 

47. Visoms derybų procedūroms buvo taikomos griežtos Audito Rūmų vidaus kontrolės 
procedūros, kuriomis užtikrinamas teisėtumas, tvarkingumas ir patikimas finansų valdymas. 
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VII. Generalinio sekretoriato vidaus kontrolės 
sistemų efektyvumas ir veiksmingumas 

7.1 Generalinio sekretoriato vidaus kontrolės sistemos ir pagrindiniai 
pokyčiai 2020 m. 

48. Generalinis sekretoriatas veikia remdamasis teisine sistema, kuri apima: 

o Finansinį reglamentą;  

o Tarnybos nuostatus;  

o Audito Rūmų vidaus kontrolės sistemą;  

o Audito Rūmų darbo tvarkos taisykles; 

o biudžeto vykdymo vidaus taisykles;  

o perdeleguotojo leidimus suteikiančio pareigūno užduočių ir pareigų chartiją;  

o visus sprendimus, susijusius su Audito Rūmų žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių 
naudojimu. 

49. 2020 m. Audito Rūmų vidaus kontrolės sistema buvo atnaujinta po to, kai 2018 m. buvo 
peržiūrėtas Finansinis reglamentas ir J. C. Treadway komisijos Rėmimo organizacijų komitetas 
parengė naują Integruotos vidaus kontrolės sistemos versiją (COSO sistemą). Peržiūrėtoje 
sistemoje standartais pagrįsta sistema pakeista principais pagrįsta sistema ir suteikiama 
daugiau svarbos specialistų vertinimui. Vidinė kontrolės sistema iš esmės nepakeitė 
Generalinio sekretoriato vidaus kontrolės sistemų, tačiau daugiau dėmesio buvo skirta 
tinkamam vidaus kontrolės trūkumų vertinimui tiek finansinių, tiek nefinansinių procesų srityje 
ir pranešimui apie juos. 

50. Audito Rūmų vidaus kontrolės sistemą sudaro procedūros (pagrįstos DIWI skirtais 
Informacijos kontrolės tikslais ir susijusiomis technologijomis COBIT 5), valdymo priežiūra, 
prevencijos ir nustatymo kontrolė ir automatizuota kontrolė, integruota informacinėse 
sistemose, apimančiose visus pagrindinius Generalinio sekretoriato veiklos procesus. Ji 
užtikrina teisėtumą, tvarkingumą ir patikimą finansų valdymą, taip pat padeda pasiekti 
kiekvieno direktorato veiklos tikslus. 2020 m. administracijos organizacinė struktūra išliko 
stabili, o apie kelis atliktus pakeitimus buvo pranešta laiku; 2020 m. vidaus kontrolės sistema iš 
esmės nepasikeitė. 

51. Finansiniai veiklos procesai valdomi naudojant SAP sistemą, kuri suteikia galimybę 
tinkamai atskirti leidimus suteikiančio pareigūno inicijavimo, tikrinimo ir patvirtinimo pareigas. 
Sistema apima biudžeto valdymą, lėšų rezervavimą, įsipareigojimus, pirkimo užsakymus ir 
sutarčių bei sąskaitų faktūrų kontrolę pagal Finansinį reglamentą ir Audito Rūmų vidaus 
taisykles bei procedūras. Ji taip pat atlieka automatizuotus patikrinimus, kad būtų išvengta 
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klaidų tvarkant finansinius duomenis. Be to, procesus inicijuojantys ir patikrinimus atliekantys 
darbuotojai vadovaujasi kontroliniais sąrašais, kad įvertintų, ar laikomasi Finansinio 
reglamento nuostatų dėl biudžetinių įsipareigojimų ir mokėjimo nurodymų. 

52. SG1-DHR ir SG2-DIWI sukūrė patikrinimų programą, skirtą įvertinti, ar laikomasi Finansinio 
reglamento ir Audito Rūmų sprendimų, ir stebėti, kaip įgyvendinami kiekvieno direktorato 
veiklos tikslai. SG3-TLSPD kontrolės sistemoje daugiausia dėmesio skiriama vertimo kokybei. 

53. Įgyvendinant SG1-DHR 2020 m. kontrolės programą, buvo atsižvelgta į COVID-19 
pandemijos pasekmes ir ji buvo parengta remiantis 2020 m. rizikos analize, 2019 m. 
patikrinimų išvadomis, diskusijomis su PMO ir vidaus bei išorės auditorių rekomendacijomis. Ex 
post kontrolės programoje daugiausia dėmesio skiriama finansinei rizikai, nes už didžiąją 
Audito Rūmų biudžeto dalį yra atsakingas SG1-DHR. Ex post patikros apima: 

1) mokėjimų, vykdomų pagal direktoriaus administruojamas biudžeto eilutes, teisėtumą ir 
tvarkingumą; 

2) PMO panaikintas komandiruotes, vadovaujantis Audito Rūmų komandiruočių vadovu ir 
Audito Rūmų sprendimu dėl jo taikymo; 

3) kelionių agentūros parduotus ir nepanaudotus bilietus; 

4) papildomas narių komandiruočių ir reprezentacinių išlaidų kryžmines patikras, siekiant 
nustatyti galimą dvigubą maitinimo išlaidų kompensavimą ir stebėti tarnybinių 
automobilių degalų sąnaudas; 

5) darbuotojų asmens bylų dokumentų tikslumą ir išsamumą; 

6) darbuotojų nebuvimą darbe ir darbo valandas; 

7) smulkius grynuosius pinigus. 

54. Atliekant ex ante patikras, tikrinamos narių komandiruočių ir reprezentacinės išlaidos. 
Programa taip pat apima PMO patikras, susijusias su Audito Rūmų darbuotojų darbo 
užmokesčiu ir finansinėmis teisėmis. 

55. 2020 m. SG2-DIWI ex post kontrolės planas buvo pagrįstas 2021 m. rizikos registro 
peržiūra, 2019 m. proceso brandos vertinimu ir tolesnėmis vidaus audito rekomendacijomis. 
Jame taip pat atsižvelgta į išorės auditoriaus atliekamas patikras, kurios yra metinės IT 
peržiūros dalis. Kontrolės programą sudarė keturi punktai: 

1) Audito Rūmų pastatų fizinės prieigos valdymo sistema; 

2) vidaus žinių praradimo ir išeikvojimo rizika; 

3) 15 000 eurų viršutinės ribos, taikomos mažos vertės pirkimo sutartims, laikymasis; 

4) prekių, įsigytų pradėjus taikyti izoliavimo priemones ir dirbti nuotoliniu būdu, pristatymo 
įrodymas. 
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56. SG3-TLSPD patikros yra susijusios su vertimų kokybės klausimais, o neigiamo įvertinimo 
atveju skiriamos nuobaudos. Finansiniai ex post patikrinimai nebuvo suplanuoti dėl tiesioginio 
išlaidų pobūdžio šioje srityje. Visos išlaidos grindžiamos tarpinstitucinėmis pirkimo sutartimis 
arba yra skiriamos tarpinstitucinėms užsakomųjų paslaugų priemonėms. 

7.2 Rizikos valdymo apžvalga ir COVID-19 poveikis rizikos analizei 

57. Generalinio sekretoriato metinės vidaus kontrolės ciklas apima kiekvieno direktorato 
atlikto rizikos vertinimo metinę peržiūrą. Atlikus šias peržiūras, parengiami rizikos valdymo 
veiksmų planai, į kuriuos atsižvelgiama rengiant ir įgyvendinant ex ante ir ex post patikras. 
Patikrų rezultatai savo ruožtu yra deleguotojo leidimus suteikiančio pareigūno metinio 
pareiškimo metinėje veiklos ataskaitoje ir kitų metų rizikos vertinimų pagrindas. Kuriant vidaus 
kontrolės sistemas taip pat deramai atsižvelgiama į išlaidų veiksmingumą. 

58. Per 2020 m. vertinimo ciklą trijuose Generalinio sekretoriato direktoratuose iš pradžių 
buvo nustatyta ši kompleksinė rizika: 

a) dėl „Brexit’o“ susidariusi padėtis, lemianti ribotus išteklius ir kitokį neigiamą poveikį; 

b) Finansinio reglamento nuostatų nesilaikymas; 

c) priklausomybė nuo užsakomųjų paslaugų, taip pat teikiamų Komisijai; 

d) aprūpinimo darbuotojais klausimai: problemos, susijusios su būsimų įdarbinimo poreikių 
įvertinimu ir darbuotojų pritraukimu bei išlaikymu; vertimo raštu vadovai nebepajėgia 
užtikrinti kokybės; 

e) Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nesilaikymas ar duomenų apsaugos pažeidimai; 

f) problemos dėl IT priemonių; 

g) žinių valdymas: negebėjimas išsaugoti ir plėtoti tinkamų vidaus žinių. 

59. 2019 m. atliktą analizę 2020 m. kovo mėn. nustelbė COVID-19 pandemija; SG1-DHR ir 
SG2-DIWI atnaujino savo rizikos registrus. SG3-TLSPD neprireikė peržiūrėti savo rizikos 
vertinimo. 

60. SG1-DHR, kuris yra atsakingas už saugumą ir sveikatos apsaugos priemones, įtraukė naują 
rizikos veiksnį – darbuotojų užsikrėtimo riziką darbe. Ši rizika buvo įvertinta kaip maža, jeigu 
laikomasi Liuksemburgo vyriausybės pateiktų pandemijos kontrolės rekomendacijų ir 
užtikrinama tinkama įranga (pavyzdžiui, kaukės ir rankų dezinfekantas). Kiti rizikos veiksniai 
DHR registre nepasikeitė, nors darbo grupės nuodugniai nagrinėjo problemas, kylančias dėl 
COVID-19 pandemijos. 

61. SG2-DIWI, kuris atsakingas už didelio masto IT ir statybos projektus, į savo 2020 m. rizikos 
registrą įtraukė didelės rizikos veiksnius, atspindinčius dabartinį neapibrėžtumą. Bendra 
ekonominės ir politinės padėties nestabilumo rizika (dėl „Brexit’o“), kuri anksčiau buvo 
įvertinta kaip didelė, buvo atnaujinta atsižvelgiant į COVID-19. Buvo įtraukta nauja rizika, 
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susijusi su COVID-19 pandemijos poveikiu K2 projektui, atsižvelgiant į tai, kad dabartinės 
aplinkybės trukdo laiku užbaigti renovacijos darbus. 

62. SG3-TLSPD neprireikė peržiūrėti savo rizikos vertinimo. Jo rizikos registre daugiausia
dėmesio skiriama kokybės klausimams ar priemonėms, susijusiems su vertimu raštu ir leidyba.

7.3 Vidaus kontrolės sistemų efektyvumo ir veiksmingumo ir 
efektyvumo peržiūra 

63. 2021 m. sausio mėn. visi direktoratai išnagrinėjo savo ex ante ir ex post patikrų rezultatus 
ir atnaujino savo rizikos vertinimus bei rizikos valdymo veiksmų planus. Atliekant ex post 
patikras nenustatyta jokių didelių vidaus kontrolės sistemų trūkumų. Direktoriai taip pat 
peržiūrėjo visų vykdytinų vidaus audito rekomendacijų būklę, kad užtikrintų jų įgyvendinimą per 
nustatytus terminus. Deleguotasis leidimus suteikiantis pareigūnas, prieš pasirašydamas savo 
pareiškimą pagal Finansinio reglamento 74 straipsnio 9 dalį, išnagrinėjo visų direktorių vidaus 
patikrinimų ataskaitose pateiktą informaciją.

64. Iš DHR atliktų narių komandiruočių ex ante patikrų matyti, kad komandiruočių skaičius 
sumažėjo (76,5 %, palyginti su 2019 m.). Tokia pati tendencija pastebėta ir narių 
reprezentacinių išlaidų bei vairuotojų komandiruočių atveju. Atlikus ex ante patikras, susijusias 
su tarnybinių automobilių kuro tipu ir degalų sąnaudomis, neatskleista jokių problemų.

65. DHR SAP sistemoje atlikus iš 1 270 mokėjimų atsitiktine tvarka atrinktų 120 mokėjimų ex 
post patikras, nustatyta 12 klaidų. Trijų mokėjimų atveju nebuvo laikomasi taisyklės, pagal 
kurią „teisiniai įsipareigojimai nevykdomi prieš finansinius įsipareigojimus“. Kitos klaidos buvo 
susijusios su mokėjimų vėlavimais, daugiausia dėl tiekėjų. Darbo grupės žino viešųjų pirkimų ir 
mokėjimų vykdymo procedūras ir darbas nuotoliniu būdu neturėjo jokios įtakos veiklos 
procesų valdymui. Mokėjimai atliekami teisėtai ir tiksliai, taip pat pridedami atitinkami 
dokumentai. SAP sistema ir jos automatiniai patikrinimai, taip pat tai, kad administracines 
užduotis vykdantiems padėjėjams ši priemonė žinoma nuo 2008 m., padėjo pandemijos metu 
vykdyti veiklos procesus kaip įprasta.

66. Apskritai PMO atliktų ex post patikrų išvados buvo teigiamos. Atlikus su finansinėmis 
teisėmis susijusias ex ante patikras, nenustatyta jokių konkrečių problemų. Iš kitų šaltinių 
mokamos panašios išmokos paprastai buvo teisingai išskaičiuojamos iš išmokų šeimai. 
Patikrinus 232 mokyklų deklaracijas, darbo užmokestis buvo susigrąžintas tik trijų bylų atvejais. 
Visi ankstesnių 12 mėnesių darbo užmokesčio analizės neatitikimai buvo paaiškinti ir pagrįsti.

67. DHR atlikus patikras, taip pat nebuvo atskleista didelių problemų dėl PMO panaikintų 
komandiruočių. Dauguma nustatytų klaidų buvo susijusios su dienpinigių skaičiavimu ir kelionės 
išlaidų kompensavimu, kai kelionė buvo organizuojama savarankiškai. Kaip ir kasmet, 
komandiruočių patikrų išvados bus perduotos darbuotojams, taip pat šį kartą kartu bus 
pateiktos gairės dėl patvirtinamųjų dokumentų, kurie turi būti pateikti MIPS sistemoje.

68. Iš mūsų atliktos siuntimų į komandiruotes ir išlaidų deklaravimų analizės matyti, kad 
perdeleguotasis leidimus suteikiantis pareigūnas tinkamai laikėsi Audito Rūmų sprendimo. Be 
to, tik 20 komandiruočių buvo patvirtintos po to, kai narys ar darbuotojas jau buvo išvykęs: jos 
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yra įtrauktos į Audito Rūmų išimčių registro punktą „teisiniai įsipareigojimai nevykdomi 
prieš finansinius įsipareigojimus“.

69. Darbuotojų bylų administravimui įtakos turėjo izoliavimas ir tolesnės bendros nuotolinio
darbo sąlygos. 2021 m. sausio mėn. PMO nusiuntė Audito Rūmams darbuotojų pateiktus
asmeninius dokumentus, kad jie būtų pridėti prie jų asmens bylų. Nuo šiol galioja nauja
procedūra.

70. SG2-DIWI atlikus su finansinėmis operacijomis susijusias ex ante patikras SAP sistemoje,
taip pat nustatyta mažiau klaidų nei praėjusiais metais. Iš 2 058 SAP operacijų, įskaitant
pirkimo užsakymus, mokėjimo prašymus ir sąskaitas faktūras, tik 35 buvo grąžinti pataisyti.
Pagrindinės priežastys buvo su dokumentais susijusios problemos, trūkstama informacija
pirkimo užsakyme ar tikrinant sąskaitas faktūras nustatytos klaidos.

71. Buvo atlikta labai mažos vertės sutarčių peržiūra, siekiant patikrinti, ar laikomasi
Finansinio reglamento (I priedo 14.4 punktas). Atlikus ex post patikras, labai mažos vertės
viešuosiuose pirkimuose neatskleista jokių didelių trūkumų ar neatitikimų ir nustatyta, kad
buvo laikomasi 15 000 eurų ribos.

72. SG2-DIWI ex post patikrų metu visų pirma nustatyta, kad sistemai „Zeus“, kuria valdoma
fizinė Audito Rūmų pastatų prieiga, kyla didelė rizika ir ji turi būti pakeista. Dėl vieno
komponento gedimo gali išsijungti dalis sistemos ir nebūti jokios galimybės ją pataisyti.

73. Atlikus žinių perdavimo peržiūrą, nustatyti būdai, kaip šį procesą patobulinti. Vienas iš
svarbių aspektų – vadovo dalyvavimas organizuojant perdavimo procesą ir prižiūrint jo
vykdymą.

74. SG3-TLSPD vertimo kokybės ex post patikrų metu neatskleista jokių didelių problemų, dėl
kurių reikėtų imtis svarbių poveikio mažinimo priemonių.

7.4 Išvados dėl Generalinio sekretoriato vidaus kontrolės sistemų 

75. Iš 2020 m. atliktų ex ante ir ex post patikrų matyti, kad Generalinio sekretoriato vidaus
kontrolės sistema veikia efektyviai ir tinkamai ir kad finansinė ir nefinansinė rizika jo
direktoratuose yra kontroliuojama. Per patikras daugiausia nustatytos neesminės klaidos, taip
pat nustatyta, kad reikia peržiūrėti kai kurias procedūras ar pakeisti IT priemones. Vidaus
audito tarnyba mano, kad Generalinio sekretoriato kontrolės išlaidų efektyvumas, užduočiai
skiriant 14,7 etato ekvivalento (įskaitant 0,2 etato ekvivalento PMO), yra patenkinamas. Atlikus
peržiūrą taip pat paaiškėjo, kad valdymo sistema, kuri yra pagrįsta integruota programine
įranga ir apima didelio masto automatinius patikrinimus, yra patikima.

76. Bendra Vidaus audito tarnybos vidaus kontrolės ataskaitos išvada yra teigiama:
daugumoje didelės rizikos Generalinio sekretoriato veiklos sričių vykdoma patikima kontrolė, o
įvairių darbuotojų pareigų, susijusių su ex ante ir ex post patikromis, atskyrimas yra išlaikytas.
Nenustatyta jokių didelių trūkumų.
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VIII. Tolesnės priemonės, kurių imtasi priėmus 
2018 m. sprendimą dėl biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo 

77. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamentas patvirtino1, kad 2018 finansinių metų 
biudžetas įvykdytas. Toliau pateikiama tolesnių veiksmų, susijusių su pastabomis, pateiktomis 
sprendime dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, apžvalga. 

Administracinių išlaidų auditas (sprendimo dėl biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo 5 ir 15 dalys) 

78. 5 dalis. Administracinių išlaidų klaidų lygis kelerius metus buvo mažesnis už reikšmingumo 
ribą, o audito rizika šioje srityje laikoma nedidele. Remdamiesi bendru rizikos vertinimu, 
paskirstome audito išteklius toms su patikinimo pareiškimu susijusioms mūsų darbo sritims, 
kuriose daroma daugiausiai klaidų. 

79. Tačiau mūsų audito darbas, susijęs su administracinių išlaidų patikinimo pareiškimu, 
kelerius metus apėmė ne tik reprezentatyviosios operacijų, vidaus kontrolės sistemų ir metinių 
veiklos ataskaitų bei kitų valdymo priemonių imties tikrinimą. Nors šis darbas jau apima labai 
įvairius klausimus, atsižvelgdami į 2018 m. patikinimo pareiškimą, taip pat nagrinėjome darbų 
ir paslaugų, susijusių su žmonių ir patalpų saugumu, viešųjų pirkimų procedūras. Kalbant apie 
2019 m., papildomai nagrinėjome padidėjusio sutartininkų skaičiaus klausimą ir susijusius 
mokėjimus 2012–2018 m. visose institucijose ir įstaigose. Kitas su vidaus kontrolės sistemomis 
susijęs aspektas, kurį tikrinome 2019 m., buvo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto, Europos regionų komiteto ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
atrinktos priežiūros ir kontrolės sistemos. Tai pirmas patikrinimas per ciklą, kurio metu bus 
tikrinamos visos institucijos ir įstaigos. 

80. Manome, kad įvairūs minėto darbo aspektai paskatins Audito Rūmus per kelerių metų 
ciklą peržiūrėti kiekvienos institucijos administracinių išlaidų trūkumus. Šis metodas visiškai 
suderinamas su administracinių išlaidų audito srities rizikos profiliu. 

81. 15 dalis. Patikrintų operacijų skaičius yra tipinis DFP išlaidų kategorijai ir atspindi šios 
srities riziką. Labai padidinus šios srities operacijų skaičių, reikėtų papildomų išteklių, o tai gali 
būti neproporcinga rizikai. Tačiau, be atsakymo į 5 dalies pastabas, norėtume atkreipti dėmesį į 
tai, kad padidinome su 2020 m. patikinimo pareiškimu susijusių atrinktų operacijų pagal DFP 5 
išlaidų kategoriją skaičių iki 48.  

                                                           
1 Europos Parlamento sprendimas 2021/429 (DEC). 
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82. Taip pat reikėtų priminti, kad atlikdami veiklos ir atitikties auditą, reguliariai nagrinėjame 
specialius šios srities klausimus. Pavyzdžiui, išnagrinėjome pastatų valdymą (Specialioji 
ataskaita Nr. 34/2018), 2014 m. Tarnybos nuostatų peržiūros įgyvendinimą (Specialioji 
ataskaita Nr. 15/2019) ir EPSO viešųjų konkursų bei atrankų procedūras (Specialioji ataskaita 
Nr. 23/2020). 

83. Kalbant apie nepriklausomos metinės ataskaitos dėl ES institucijų pateikimą (kaip darome 
ES agentūrų atveju), norėtume pažymėti, kad pagal Sutartį Audito Rūmai privalo pateikti 
patikinimo pareiškimą, apimantį institucijas ir įstaigas, o daugumos agentūrų steigimo 
reglamentuose numatyta, kad Audito Rūmai pateikia atskirą audito nuomonę. 

Audito Rūmų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros trukmė 
(sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 7 dalis) 

84. Audito Rūmai yra įsipareigoję laikytis teisės aktų leidėjo nustatytų biudžeto įvykdymo 
terminų. Kai įmanoma, stengiamės pateikti savo metines ataskaitas dar anksčiau, 
nepakenkdami audito darbo kokybei. 

Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro (PMO) išlaidos 
(sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 8 dalis) 

85. 2017 m. už PMO paslaugas sumokėta suma buvo 216 732 eurai, 2018 m. – 268 610 eurų, 
o 2019 m. – 293 238 eurai. Kaip ir 2017 bei 2018 m., šios paslaugos apėmė pensijas, 
asignavimus, finansines teises, darbo užmokestį ir Audito Rūmų narių bei darbuotojų 
komandiruotes. 2018 m. išlaidos yra didesnės dėl dviejų priežasčių: i) 2017 m. kovo 1 d. 
perdavėme komandiruočių valdymą PMO ir ii) 2018 m. padidėjo įvykdytų komandiruočių 
skaičius. 2019 m. šiek tiek padidėjusios išlaidos už PMO paslaugas pagrįstos padidėjusiomis 
paslaugų kainomis (2 %) ir nežymiu veiklos augimu (daugiau PMO tvarkomų bylų). Sprendimo 
dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 8 dalyje nurodyti skaičiai atitinka biudžeto sumą. 2021 m. 
pradžioje 1655 biudžeto eilutė buvo perkelta Komisijai, kad ji galėtų tiesiogiai veikti kaip 
biudžeto valdymo institucija. Audito Rūmai nebeapmoka PMO sąskaitų faktūrų. 
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Tarnybinių automobilių naudojimas (sprendimo dėl biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo 10 dalis) 

86. Nuo tada, kai įsigaliojo naujos taisyklės, pastebėjome, kad sutaupyta daug išlaidų, 
susijusių su tarnybinių automobilių naudojimu. Tai patvirtina sumažėjusios papildomos 
kompensavimo išlaidos, susijusios su tarnybinių automobilių naudojimu kitiems tikslams, nei 
pareigoms vykdyti. 

2 diagrama. Mokesčių už tarnybinius automobilius kompensavimo 
svyravimai (2016–2020 m.)  

 
Šaltinis: SG1-DHR. 

87. Taip pat sutaupyta daug degalų sąnaudų. Tačiau 2020 m. buvo išskirtiniai metai, turint 
omenyje sveikatos padėtį ir kelionių apribojimus. 

3 diagrama. Išlaidos degalų kortelėms (2013–2020 m.) 

 
Šaltinis: SG1-DHR. 

88. Kalbant apie tarnybinių automobilių naudojimą asmeninėms reikmėms, 2020 m. pokyčių 
nebuvo. 

12 210 eurų 3 539 eurai 2 809 eurai 833 eurai 96 eurai

-71 % -21 % -70 % -88 %

= ankstesnių metų vertė
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Pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai (sprendimo dėl biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo 11 dalis) 

89. 2021 m. sausio mėn. Audito Rūmai priėmė savo naują 2021–2025 m. strategiją. Šiuo metu 
svarstome, ar reikia peržiūrėti mūsų veiksmingumo rodiklius ir (arba) toliau derinti juos su 
mūsų strateginiais tikslais. Atsižvelgdami į tai, taip pat išnagrinėsime, koks geriausias būdas 
mūsų instituciniams suinteresuotiesiems subjektams, t. y. Europos Parlamentui, Tarybai ir 
nacionaliniams parlamentams, įvertinti mūsų darbo pridėtinę vertę. 

90. 2018–2020 m. laikotarpiu surinkome suinteresuotųjų subjektų nuomones apie mūsų 
ataskaitų, parengtų atliekant apklausą, poveikį ir naudingumą. Išsiuntėme šias apklausas 
visiems subjektams, kuriems skirtos mūsų ataskaitos, kaip antai Europos Parlamento nariams ir 
Europos Parlamento komitetų sekretoriatams. Rezultatus paskelbėme savo veiklos ataskaitose. 
2020 m. 75 % respondentų nurodė, kad Audito Rūmų poveikis buvo labai didelis arba didelis 
(2019 m. – 81 %; 2018 m. – 78 %). Be to, 84 % respondentų manė, kad Audito Rūmų darbas yra 
labai naudingas arba naudingas (2019 m. – 88 %; 2018 m. – 87 %). 

Audito Rūmų narių dalyvavimas (sprendimo dėl biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo 17 ir 18 dalys) 

91. 17 dalis. Reguliariai sudarome narių, dalyvaujančių Audito Rūmų, Administracinio 
komiteto ir kolegijų posėdžiuose, sąrašus. Pirmą kartą mūsų 2020 m. metinėje veiklos 
ataskaitoje apie tai pateikiama informacija. Ateinančiais metais ir toliau teiksime statistinius 
duomenis apie narių dalyvavimą. 

92. 18 dalis. Audito Rūmų nariai, kaip ir kitose ES institucijose lygiavertes pareigas einantys 
asmenys, neturi teisių į kasmetines atostogas. Audito Rūmai savo vidaus taisyklėse nustatė 
procedūrą, pagal kurią Audito Rūmų, kolegijos ar komitetų posėdžiams pirmininkaujantis narys 
turi užregistruoti dalyvaujančius ir nedalyvaujančius narius. Nedalyvaujantys nariai gali būti 
atleisti nuo posėdžių pateikus tinkamai pagrįstą prašymą raštu dėl konkrečių priežasčių: ligos, 
sunkių šeimos aplinkybių, force majeure ar komandiruotės. Audito Rūmų sekretoriatas tvarko 
registrą, kuriame pateikiama ši informacija ir visi patvirtinamieji dokumentai. 

Audito rūmų etikos sistema (sprendimo dėl biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo 28, 30 ir 31 dalys) 

93. 28 dalis. 2020 m. gruodžio mėn., siekdami atsižvelgti į 2019 m. Lenkijos ir Kroatijos 
aukščiausiųjų audito institucijų tarpusavio vertinimo ataskaitos rekomendacijas, taip pat į 
Europos Parlamento rekomendacijas, atnaujinome nariams skirtą Audito Rūmų etikos sistemą. 
Šiuo metu reikalaujama, kad Audito Rūmų nariai pateiktų interesų deklaraciją, kuri turėtų būti 
atnaujinta kasmet. Šias deklaracijas nagrinėja Audito Rūmų pirmininkas, padedamas Teisės 
tarnybos, jei reikia, dalyvaujant Etikos komitetui. 

94. 30 dalis. 2021 m. Audito Rūmai atnaujins visiems darbuotojams skirtą etikos sistemą. 
Peržiūra taip pat apims su etika susijusią informaciją ir komunikaciją. 
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95. 31 dalis. Į tarpusavio vertinimo ataskaitos rekomendacijas jau buvo atsižvelgta 
atnaujinant nariams skirtą etikos sistemą, kuri buvo priimta 2020 m. gruodžio mėn. Šiuo metu 
Audito Rūmai, remdamiesi ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis, taip pat atnaujina 
darbuotojams skirtą etikos sistemą. Tinkamu laiku informuosime Europos Parlamentą apie 
rezultatus. 

Darbo krūvio paskirstymas (sprendimo dėl biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo 34 dalis) 

96. Audito Rūmuose vadovai yra atsakingi už darbo krūvio paskirstymą. Su šia veikla susijusios 
rekomendacijos jiems pateikiamos oficialiame dokumente „Lygių galimybių skatinimo 
vadovas“. Vadove yra skirsnis, skirtas į rezultatą orientuotos darbo aplinkos kūrimui, ir kitas 
skirsnis dėl sąžiningo elgesio. Jame vadovai skatinami susipažinti su savo darbuotojų darbo 
modeliais ir atitinkamai pritaikyti darbo paskirstymą. Vadovai taip pat skatinami pasitelkti 
išorės pagalbą, jei nėra darbuotojo arba pasikeičia jo darbo modelis (pavyzdžiui, jis pradeda 
dirbti ne visą darbo laiką). 2019 m. profesinio mokymo grupė, remdamasi šiuo vadovu, 
parengė privalomą vadovams skirtą kursą. 2020 m. kursas buvo tęsiamas. 

97. 2018 ir 2019 m. Audito Rūmų vadovai dalyvavo privalomuose mokymuose dėl 
vadovavimo nuotoliniu būdu dirbantiems darbuotojams. Mokymų turinys apėmė subalansuotą 
ir teisingą darbo krūvio paskirstymą. 

98. Jeigu darbuotojai mano, kad jų darbo krūvis yra per didelis, jie gali kreiptis į Personalo 
komitetą, Jungtinį lygių galimybių komitetą, Medicinos tarnybą, Žmogiškųjų išteklių grupę, 
Įvairovės ir įtraukties tarnybą arba Audito Rūmų darbo psichologus. 

Lyčių pusiausvyra (sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 40 ir 
41 dalys) 

99. 40 dalis. 2019 m. gruodžio 31 d. 51 % Audito Rūmų darbuotojų buvo moterys (nepakito 
nuo 2018 m.). 44,2 % mūsų auditorių ir administratorių buvo moterys (palyginti su 45 % 
2018 m.), taigi moterų ir vyrų buvo beveik po lygiai. Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinami 
lyčių pusiausvyros pokyčiai Audito Rūmuose per pastaruosius metus. 
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4 diagrama. Lyčių pusiausvyra vadovybės lygmeniu (2010–2020 m.) 

 
Šaltinis: SG1-DHR. 

5 diagrama. Lyčių pusiausvyra vadovybės lygmeniu  
2020 m. gruodžio 31 d. 
Suskirstymas pagal vadovo tipą 

 
Šaltinis: SG1-DHR. 

100. 41 dalis. Šiuo metu tarp 27 Audito Rūmų narių yra aštuonios moterys (palyginti su 
keturiomis narėmis 2016 m.). 

Profesinis mokymas ir bendradarbiavimas su universitetais (sprendimo 
dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 43 dalis) 

101. 2020 m. toliau bendradarbiavome su Lotaringijos universitetu Nansi ir Mece 
(Prancūzija), Europos universitetiniu institutu Florencijoje (Italija) ir kitais pagrindiniais 
universitetais. Šiuo metu nagrinėjame galimybę užmegzti daugiau partnerystės ryšių 
Vokietijoje ir Nyderlanduose. 
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K1 pastatas (sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 44 dalis) 

102. 2018 m., bendradarbiaudami su Liuksemburgo institucijomis, atlikome preliminarų K1 
pastato tyrimą. Audito Rūmai išnagrinėjo įvairias 2019 m. birželio mėn. išdėstytas galimybes ir 
nusprendė 2021 m. pirmą ketvirtį pradėti galimybių studiją. Jos rezultatai turėtų būti pateikti 
iki 2021 m. pabaigos. Apie bet kokius sprendimus kartu su biudžeto išlaidų sąmata 
informuosime Parlamento biudžeto kontrolės komitetą. 

103. 2019 m. rugpjūčio mėn. nuo K1 pastato fasado nukrito du stikliniai elementai. Dėl šio 
įvykio aplink pastatą buvo įrengta saugumo aptvara. Pradėjome tyrimą, kad įvertintume fasado 
būklę ir nustatytume, kokių priemonių imtis. Gavę tyrimo rezultatus, 2021 m. Audito Rūmai 
atliks tam tikrą prevencinį darbą, kuriam skirtas maždaug 250 000 eurų biudžetas. 

Atvirojo kodo programinė įranga (sprendimo dėl biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo 47 dalis) 

104. Audito Rūmų IT sistemos yra pagrįstos tvirtais architektūros principais, kuriais 
atsižvelgiama į sąnaudų ir naudos metodą, remiantis pagrindinėmis institucijų bendrai 
įsigytomis technologijomis. Remdamiesi šiais kriterijais, nusprendėme įdiegti laisvo naudojimo 
ir atvirojo kodo programinę įrangą kaip pagrindinius savo portfelio komponentus. Kalbant apie 
Audito Rūmus, kaip laisvo naudojimo ir atvirojo kodo programinės įrangos „tiekėją“, norėtume 
pabrėžti, kad mūsų programinės įrangos kūrimo veikla yra labai ribota, nes vadovaujamės 
principu „naudoti pakartotinai prieš perkant, pirkti prieš statant“. 

Bendradarbiavimas su kitomis ES institucijomis ir įstaigomis (sprendimo 
dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 48 dalis) 

105. Audito Rūmai dalyvauja įvairiuose nuolatiniuose ir ad hoc komitetuose bei darbo 
grupėse, kuriuose ES institucijos bendradarbiauja, keičiasi informacija ir geriausia patirtimi, taip 
pat, jei įmanoma, rengia bendrus sprendimus. Ketiname pasinaudoti visomis 
bendradarbiavimo su kitomis ES institucijomis ir įstaigomis galimybėmis. 
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IX. Deleguotojo leidimus suteikiančio pareigūno 
deklaracija 

Aš, toliau pasirašęs, Europos Audito Rūmų generalinis sekretorius, kaip deleguotasis leidimus 
suteikiantis pareigūnas:  

o tvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir tiksli; 

o su pakankamu patikinimu konstatuoju, kad: 

— šioje ataskaitoje aprašytai veiklai skirti ištekliai buvo naudoti pagal numatytą paskirtį 
ir vadovaujantis patikimo finansų valdymo principais; 

— įdiegtos kontrolės procedūros suteikia būtinas garantijas dėl finansinėse ataskaitose 
atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo ir užtikrina tinkamą įtariamo ar 
galimo sukčiavimo atvejų nagrinėjimą; 

— kontrolės sąnaudų ir naudos santykis yra proporcingas.  

Šis patikinimas yra grindžiamas mano profesine nuovoka ir turima informacija, tokia kaip 
perdeleguotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų ataskaitos ir deklaracijos, vidaus auditoriaus 
ataskaitos ir ankstesnių finansinių metų išorės auditoriaus ataskaitos.  

Tvirtinu, kad aš nežinau nieko, kas nebuvo paskelbta šioje ataskaitoje ir kas galėtų turėti 
neigiamų pasekmių institucijos interesams.  

Priimta 2021 m. vasario 19 d. Liuksemburge. 

 
 
 
 
 
 
Zacharias Kolias 
Generalinis sekretorius 
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Priedas. 2020 finansinių metų biudžeto ir finansų 
valdymo ataskaita 
Norėdami susipažinti su dokumentu, spustelkite čia. 

 

https://www.eca.europa.eu/Documents/Annual%20accounts%20of%20ECA/European_Court_of_Auditors-Report_on_budgetary_and_financial_management_for_2020_EN.pdf
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