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Įvadas 
01 Pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas finansines taisykles (toliau – 
Finansinis reglamentas) reikalaujama, kad Europos Audito Rūmų (toliau – Audito 
Rūmai) deleguotasis leidimus suteikiantis pareigūnas, t. y. generalinis sekretorius, 
metinėje veiklos ataskaitoje atsiskaitytų Audito Rūmams ir biudžeto valdymo 
institucijoms už savo pareigų vykdymą.  

02 Šioje ataskaitoje pateikiama finansinė ir valdymo informacija, vidaus kontrolės 
sistemų veiksmingumo ir efektyvumo analizė ir metinis generalinio sekretoriaus 
patikinimo pareiškimas dėl jo atsakomybėje esančių finansinių operacijų teisėtumo ir 
tvarkingumo bei patikimo finansų valdymo. Ji papildo Audito Rūmų metinę veiklos 
ataskaitą, kurioje taip pat pateikiama informacija apie pagrindinę institucijos veiklą ir 
pagrindinius jos pasiektus tikslus, atsižvelgiant į per metus panaudotus išteklius. 

03 Tolesniuose skirsniuose pristatoma generalinio sekretoriaus veikla ir pagrindiniai 
svarbiausi 2021 m. įvykiai, po to – pagrindiniai pasiekti rezultatai ir įvairiose valdymo 
srityse vykdyta veikla, įskaitant generaliniam sekretoriui skirtų biudžeto ir žmogiškųjų 
išteklių panaudojimą. Atskiruose skirsniuose pateikiami vidaus kontrolės sistemų ir 
pažangos stebėjimo, susijusio su biudžeto įvykdymą tvirtinančių institucijų Audito 
Rūmams pateiktomis pastabomis, rezultatai. Paskutiniame skirsnyje pateikiamas 
deleguotojo leidimus suteikiančio pareigūno, t. y. generalinio sekretoriaus, patikinimo 
pareiškimas. Priede pateikiama konkreti Finansiniame reglamente reikalaujama 
informacija apie biudžeto ir finansų valdymą. 
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Generalinis sekretorius 
04 Generalinio sekretoriaus užduotis – suteikti išteklius, paslaugas ir priemones, 
kurių Audito Rūmams reikia, kad galėtų įvykdyti savo misiją ir pasiekti strateginius 
tikslus. Generalinis sekretorius yra atsakingas už Audito Rūmų administravimą ir 
personalo valdymą, taip pat už jų biudžetą, kalbinę pagalbą ir leidybos paslaugas, 
mokymą, skaitmeninę darbo aplinką, apsaugą ir saugumą bei veiklos tęstinumą 
(patalpas, medicinos tarnybą ir pan.). Jis taip pat prižiūri Audito Rūmų sekretoriatą, 
kuris užtikrina sklandų pasirengimą Audito Rūmų posėdžiams ir tolesniems veiksmams.  

05 Generalinio sekretoriaus pareigų vykdymą užtikrina trys direktoratai ir du 
departamentai:  

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

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

o Kalbų ir redagavimo direktoratas (toliau – SG3-TLSPD) teikia vertimo, kalbinės 
pagalbos ir leidybos paslaugas Audito Rūmuose.  

o duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) prižiūri, kaip laikomasi ES duomenų 
apsaugos taisyklių, ir skatina asmens duomenų apsaugos kultūrą; 

o informacijos saugumo pareigūnas (ISP) yra atsakingas už saugumo valdymą ir 
saugumo planavimą, informacijos saugumo politikos kūrimą ir įgyvendinimą, 
informacijos rizikos mažinimą ir informacijos saugumo audito atlikimą. 

06 2021 m. gruodžio mėn. pabaigoje Generaliniame sekretoriate dirbo 
338 darbuotojai, priskirti įvairiems jo direktoratams ir departamentams 
(žr. 1 diagramą). Be to, SG2-DIWI dirba daug išorės paslaugų teikėjų, vykdančių Audito 
Rūmų IT projektus (82 išorės darbuotojai [ne visi jie dirbo visą darbo laiką]), o SG1-DHR 
dirba dar septyni asmenys, kurie bendradarbiauja su medicinos tarnyba. 
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1 diagrama. Generalinio sekretoriato darbuotojų pasiskirstymas 

 
Šaltinis: Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktoratas. 

07 Beveik visą Audito Rūmų biudžetą valdo Generalinis sekretoriatas, t. y. 
152 796 727 eurus, kurie sudaro 99,4 % Audito Rūmų biudžeto. 2021 m. biudžeto 
vykdymo lygis buvo patenkinamas: buvo panaudoti 96,8 % galutinių asignavimų, o 
mokėjimų atlikta už 140 151 259 eurus (t. y. 94,5 % įsipareigojimų); žr. 1 lentelę. 
Likusios biudžeto eilutės susijusios su komunikacijos ir teisinėmis išlaidomis, taip pat su 
komandiruočių išlaidomis, kurių Generalinis sekretoriatas tiesiogiai nevaldo. Duomenų 
apsaugos ir informacijos saugumo pareigūnai nevaldo jokių išlaidų. 

1 lentelė. Generalinio sekretoriato valdomas biudžetas (€) 

Direktoratas Asignavimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

Žmogiškieji ištekliai, finansai ir 
bendrosios paslaugos  137 234 227 132 467 760 131 848 552 

Informacija, darbo aplinka ir 
inovacijos  14 751 000 14 747 585 7 579 044 

Kalbos ir redagavimo paslaugos  1 212 000 1 024 619 723 663 

Iš viso 153 197 227 148 239 964 140 151 259 

Audito Rūmų biudžeto procentinė 
dalis (%) 99,7 % 99,8 % 99,9 % 

Šaltinis: Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktoratas. 
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Pagrindiniai metų įvykiai 
08 Visus metus svarbiausias generalinio sekretoriaus prioritetas buvo sušvelninti 
COVID-19 pandemijos poveikį darbuotojų sveikatai ir saugai, kartu išlaikant veiklos 
tęstinumą ir sprendimų priėmimo procesą. Generalinis sekretorius įvertino pandemijos 
poveikį darbuotojų darbingumui, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai, 
administracinėms paslaugoms ir audito procedūroms. Analizė parodė, kad darbuotojai 
pasinaudojo naujomis skaitmeninėmis priemonėmis ir nuotoliniam darbui būdingu 
lankstumu, kad pasiektų tokios pat kokybės rezultatus kaip ir prieš pandemiją.  

09 Atsižvelgdami į įgytą patirtį ir vadovaudamiesi Liuksemburgo valdžios institucijų 
sprendimais, Audito Rūmai palaipsniui švelnino apribojimus. Vienas iš uždavinių buvo 
vėl atidaryti Audito Rūmų patalpas, kad darbuotojai galėtų grįžti į darbą visuomenės 
sveikatos padėtį atitinkančiomis sąlygomis. 2021 m. lapkričio mėn. buvo patvirtinta 
nauja 2022 m. darbo tvarka, pagal kurią darbas biure derinamas su nuotoliniu darbu. 
Šia mišria tvarka siekiama užtikrinti lankstesnį požiūrį į darbo laiką, kad darbuotojai 
galėtų derinti savo darbo ir asmeninio gyvenimo poreikius, kartu atsižvelgiant į 
tarnybos poreikius ir teigiamai prisidedant prie lyčių pusiausvyros bei organizacijos 
veiksmingumo. Sprendimas oficialiai įsigaliojo 2022 m. sausio 1 d., tačiau specialios 
nuotolinio darbo priemonės toliau taikomos atsižvelgiant į COVID-19 situaciją.  

10 2021 m. taip pat buvo pirmieji 2021–2025 m. Audito Rūmų strategijos, kuri buvo 
priimta 2021 m. sausio mėn., įgyvendinimo metai. Direktoratai reagavo greitai ir 
lanksčiai, kad įgyvendintų technologines ir organizacines priemones, reikalingas Audito 
Rūmų strateginiams tikslams paremti, o pagrindinis tikslas buvo teikti pridėtinę vertę ir 
didinti visų darbuotojų žinias bei kompetenciją. Audito Rūmų strategiją papildė 2021–
2025 m. mūsų žmonių, darbo vietos ir paslaugų strategijos vystymo planas ir Audito 
Rūmų įvairovės ir įtraukties politika bei 2021–2025 m. veiksmų planas. 

11 Po 2020 m. biudžeto vykdymą vis dar veikė pandemija, o tai reiškia, kad kai 
kuriose biudžeto eilutėse, visų pirma komandiruočių, leidinių, bendros vertimo žodžiu 
ir konferencijų tarnybos, posėdžių ir atstovavimo išlaidų, pradiniai asignavimai buvo 
panaudoti nepakankamai. Nepaisant to, įsipareigojimų ir mokėjimų vykdymo lygis buvo 
šiek tiek aukštesnis nei 2020 m. Biudžeto valdymo institucijos leido perkelti 
nepanaudotus asignavimus naujiems poreikiams tenkinti: investicijoms į IT įrangą ir 
paslaugas, naujai prieigos apsaugos sistemai ir durų stebėjimui gerinti, taip pat 
patalpoms atnaujinti įvairiomis investicijomis ir visų pirma bandomajam projektui „Iš 
naujo įsivaizduojant Audito Rūmų darbo vietą“ pradėti. 
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Generalinio sekretoriaus pagrindinė 
veikla ir rezultatai 
12 Generalinis sekretorius padeda įgyvendinti 2021–2025 m. Audito Rūmų strategiją, 
įgyvendindamas strategijos vystymo planus ir prioritetus įvairiose savo atsakomybės 
srityse: IT, žmogiškųjų išteklių, mokymosi ir tobulėjimo, kalbų ir leidybos paslaugų bei 
patalpų valdymo srityse. Šiuose planuose atsižvelgiama į tai, kad politiką, darbo tvarką, 
darbo vietą ir paslaugas reikia pritaikyti prie naujos tikrovės po COVID. Pagrindiniai 
prioritetai yra: 

1) įdarbinti, ugdyti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos, išmanančius ir kvalifikuotus 
darbuotojus bei išlaikyti jų motyvaciją ir įsitraukimą per visą karjeros laikotarpį;  

2) skatinti darbuotojų gerovę kuriant saugią ir patrauklią darbo aplinką, teikiant 
paramą darbuotojams, užtikrinant lanksčias darbo sąlygas ir palengvinant 
perėjimą nuo fizinės prie virtualios darbo vietos;  

3) skatinti skaitmeninę transformaciją, prisitaikant prie naujos hibridinės realybės ir 
naudojant naujas technologijas, kad būtų modernizuota tiek audito, tiek ne audito 
organizacijos dalis, supaprastintos procedūros ir padidintas produktyvumas;  

4) užtikrinti, kad biudžeto ištekliai būtų valdomi pagal ekonomiškumo, 
veiksmingumo ir efektyvumo principus;  

5) teikti operatyvias ir kokybiškas kalbų ir leidybos paslaugas;  

6) skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, nustatant sinergiją ir prisidedant prie 
bendro tarpinstitucinio požiūrio (horizontalusis prioritetas) ir naudojantis jo 
teikiamais privalumais. 
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13 Šių prioritetų įgyvendinimą atspindi veiklos rezultatų rodikliai (žr. 2 lentelę). 

2 lentelė. Veiksmingumo rodiklių būklė 

Prioritetas Rodiklis Ribinė vertė 2021 
Žmogiškieji ištekliai, finansai ir bendrosios paslaugos  

1. Laisvų darbo vietų lygis 
Žalia spalva – ≤ 3 %  
Geltona spalva – >3 %, ≤ 5 %  
Raudona spalva – > 5 % 

2,7 % 

2. 
Vidutinis laiku gautų 
žmogiškųjų išteklių paslaugų 
centro atsakymų skaičius 

Žalia spalva – ≥ 90 %  
Geltona spalva – ≥ 75 %, < 90 % 
Raudona spalva – < 75 % 

99,69 % 

2. 
Vienam auditoriui tenkantis 
vidutinis profesinio mokymo 
dienų skaičius 

Žalia spalva – ≥ 5 dienos  
Geltona spalva – ≥ 4 dienos, < 5 
dienos  
Raudona spalva – < 4 dienos 

8,45 dienos 

2. 
Vienam ne auditoriui 
tenkantis vidutinis profesinio 
mokymo dienų skaičius 

Žalia spalva – ≥ 2 dienos  
Geltona spalva – ≥ 1 diena, < 2 
dienos  
Raudona spalva – < 1 diena 

4,29 dienos 

4. 

Patvirtinti, kad Audito Rūmai 
įvykdė savo biudžetą, ir 
pateikti besąlyginę audito 
nuomonę dėl Audito Rūmų 
finansinių ataskaitų 

Žalia spalva – duotas 
patvirtinimas ir besąlyginė 
audito nuomonė 
Raudona spalva – neduotas 
patvirtinimas ir sąlyginė audito 
nuomonė 

Žalia 
spalva 

Informacija, darbo aplinka ir inovacijos  

3. Sistemos prieinamumas 
svarbiausioms sistemoms 

Žalia spalva – ≥ 99,5 %  
Geltona spalva – ≥ 99 %, 
< 99,5 % 
Raudona spalva – < 99 % 

99,88 % 

3. Per pirmas 24 valandas 
išspręstų incidentų skaičius 

Žalia spalva – ≥ 95 % Raudona 
spalva – < 95 % 95,98 % 

Kalbos ir leidybos paslaugos  

5. Laiku suteiktų vertimo 
paslaugų procentinė dalis 

Žalia spalva – ≥ 95 %  
Geltona spalva – ≥ 90 %, < 95 %  
Raudona spalva – < 90 % 

97,83 % 

Šaltinis: 2021 m. metinės darbo programos įgyvendinimas. 
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Žmogiškieji ištekliai, finansai ir bendrosios paslaugos  

14 Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktoratas (SG1 – DHR) yra 
atsakingas už žmogiškuosius išteklius, finansus, medicinos tarnybą, apsaugą ir renginius 
bei protokolo klausimus, taip pat už kitas Audito Rūmuose teikiamas bendrąsias 
paslaugas. Jis valdė beveik 90,2 % 2021 m. Audito Rūmų biudžeto (žr. 1 lentelę), 
daugiausia skirto narių ir darbuotojų atlyginimams (žr. 3 lentelę). 

3 lentelė. 2021 m. Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų 
direktorato biudžeto asignavimai ir mokėjimai (€)  

Biudžeto eilutės Asignavimai Mokėjimai % įvykdymas  

Atlyginimai ir išmokos 114 511 182 112 601 021 98,3 % 

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos 6 998 000 6 312 412 90,2 % 

Komandiruotės 1 529 000 265 851 17,4 % 

Medicinos ir socialinės paslaugos 172 000 92 022 53,5 % 

Kitos personalo išlaidos 1 698 000 1 550 364 91,3 % 

Profesinis mokymas 650 000 406 083 62,5 % 

Transporto priemonės / 
transportas 366 000 314 925 86,0 % 

Reprezentacinės išlaidos 213 000 24 419 11,5 % 

Posėdžiai, renginiai ir konferencijos 262 000 117 442 44,8 % 

Kitos administracinės išlaidos 181 500 52 557 29,0 % 

IŠ VISO 126 580 682 121 737 095 96,2 % 

Pastaba. Atskiri skaičiai juos sudėjus gali neatitikti bendros sumos dėl suapvalinimo. 
Šaltinis: Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktoratas. 

15 Žmogiškųjų išteklių skyrius ir toliau nuosekliai reagavo į COVID-19 pandemiją, 
daugiausia dėmesio skirdamas darbuotojų apsaugai. Tačiau jis taip pat ėmėsi veiksmų, 
kad įgyvendintų Generalinio sekretoriato 2021–2025 m. mūsų žmonių, darbo vietos ir 
paslaugų plėtros strategijos plano prioritetus. 

16 Siekiant įgyvendinti pirmąjį Generalinio sekretoriato prioritetą (žr. 12 punktą), 
buvo paskelbti du vidaus konkursai ir sudaryti rezervo sąrašai audito ir vertimo raštu 
srityse, kad būtų užpildytos šiuo metu laikinųjų darbuotojų užimamos darbo vietos. 
Direktoratas taip pat paskelbė nacionaliniams ekspertams skirtus kvietimus pareikšti 
susidomėjimą ir pradėjo įdarbinti duomenų mokslininkus ir matematikos specialistus 
po 2020 m. paskelbto laikinųjų darbuotojų konkurso. Per metus buvo baigtos vieno 
direktoriaus ir aštuonių pagrindinių vadovų atrankos procedūros. Audito Rūmams 
patvirtinus peržiūrėtą personalo rotacijos politiką, buvo užbaigtos metų privalomo ir 
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savanoriško judumo procedūros. Toliau pateiktoje 4 lentelėje apibendrinami 2021 m. 
Audito Rūmų įdarbinimo duomenys. 

4 lentelė. Nariai ir įdarbinti darbuotojai 

 2019 2020 2021 
Nariai 2 3 1 
Pareigūnai 17 18 16 
Laikinieji darbuotojai 33 21 21 
Sutartininkai 21 20 30 
Nacionaliniai ekspertai 6 3 13 
Stažuotojai 55 44 56 
IŠ VISO 134 109 137 

Šaltinis: Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktoratas. 

17 Nors 2021 m. buvo itin sudėtingi įdarbinant auditorius, įdarbintų darbuotojų, 
daugiausia laikinųjų, skaičius išaugo. Pritraukti specialistus darosi vis sunkiau dėl 
didelių pragyvenimo Liuksemburge išlaidų ir mūsų poreikius atitinkančių profilių 
trūkumo. 

18 Per metus direktoratas taip pat atnaujino kompetencijų ir darbo rezultatų 
vertinimo sistemą, veiklą pradėjo karjeros konsultavimo tarnyba, visu pajėgumu 
pradėjo veikti trys nauji konfidencialių kontaktinių asmenų tinklo nariai, kurie buvo 
atrinkti 2020 m. 

19 Kalbant apie mokymus, be kursų, seminarų ir pristatymų, 2021 m. pradėti vykdyti 
keli projektai, kurių metu darbuotojams buvo organizuojami kokybiški mokymai 
svarbiose srityse, pvz: 

o rengiama vadovams skirta mokymo programa; 

o atliekamas mokymų poveikio vertinimas; 

o kuriama kompetencijų sistema;  

o vykdoma užduočių vadovų mokymo programa; 

o pristatytas ciklas „Dalinkis ir bendrauk“, kuriuo siekiama skatinti mokymąsi visą 
gyvenimą dalijantis žiniomis;  

o pristatytas ciklas „Mano Liuksemburgas: laikas sužinoti daugiau“, kuriuo siekiama 
stiprinti ryšius su priimančiąja šalimi ir prisidėti prie integracijos; ir 

o pirmą kartą organizuotos Audito Rūmų „Aiškių kalbų dienos“. 
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20 Direktoratas taip pat pradėjo bendradarbiauti su Eurostatu, sustiprino 
bendradarbiavimą su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) ir surengė ES 
Europos kibernetinio saugumo mėnesį. Kaip ir 2020 m., kasmetinė Mokymų diena tapo 
2021 m. Virtualiąja mokymų savaite, kurioje buvo surengta daug įdomių pristatymų, 
ypač audito mugė, kurioje aktyviai dalyvavo ES nepriklausančios AAI. 

21 Skatinant darbuotojų gerovę (antrasis Generalinio sekretoriato prioritetas; žr. 12 
punktą), svarbus pasiekimas buvo tai, kad metų pradžioje buvo paskirtas specialus 
įvairovės ir įtraukties pareigūnas ir priimta įvairovės ir įtraukties politika bei veiksmų 
planas, o po to visus metus buvo vykdoma įvairovės ir įtraukties veikla. Taip pat buvo 
įdarbintas naujas oftalmologas ir naujas gydytojas, atsakingas už laikinojo 
nedarbingumo dėl ligos tikrinimą, ir išplėsta psichologinė pagalba darbuotojams.  

22 Kita svarbi veikla: 

o Kampanija „RESPECT“; 

o į pensiją išeinantiems darbuotojams skirtos atsisveikinimo su darbuotojais 
individualizuotos sistemos diegimas; 

o tęsiamas darbas rengiant naujus žmogiškųjų išteklių puslapius viešoje Audito 
Rūmų interneto svetainėje; 

o vykdoma darbuotojų aktyvumo apklausa, kuri bus naudojama apskaičiuojant 
naujus veiklos rezultatų rodiklius, skirtus darbuotojų aktyvumo indeksui. 

23 Saugumo tarnyba ir toliau atliko svarbų vaidmenį teikiant konsultacijas ir 
padedant priimti sprendimus tiek COVID techninėje grupėje, tiek Krizių valdymo 
komitete. Kartu ji ėmėsi būtinų priemonių savo darbuotojų kvalifikacijai palaikyti ir 
labai aktyviai prisidėjo pradedant įeigos kontrolės sistemos atnaujinimo projektą.  

24 Galiausiai Renginių, vizitų ir protokolo departamentas toliau teikė organizacinę 
paramą organizuojant internetinius renginius ir pagalbą rengiant oficialių vizitų į Audito 
Rūmus protokolą. Kol pagerėjo padėtis sveikatos srityje, susijusi su vizitais vietoje, 
grupiniai vizitai buvo organizuojami internetu. Buvo pakeista maitinimo paslaugų veikla 
ir imtasi visų būtinų priemonių, kad būtų laikomasi nacionalinių COVID-19 teisės aktų. 
Departamentas taip pat padėjo išdalyti veido kaukes ir greituosius testus visiems 
Audito Rūmų darbuotojams. 
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25 Finansų ir bendrųjų paslaugų srityje dar vienas iš Generalinio sekretoriato 
prioritetų (žr. 12 punktą) buvo mokėjimų kokybė ir savalaikiškumas bei bendras e. 
sąskaitų faktūrų diegimas, kuris buvo sėkmingai tęsiamas visus metus. Išorės auditoriai 
pateikė palankią nuomonę dėl Audito Rūmų 2020 m. finansinių ataskaitų. 

Informacija, darbo aplinka ir inovacijos  

26 Informacijos, darbo aplinkos ir inovacijų direktoratas (SG2-DIWI) yra atsakingas už 
Audito Rūmų skaitmeninę (IT įrangą, paslaugas ir prietaisus) ir fizinę darbo aplinką 
(pastatus, techninę įrangą, biurus ir logistiką) bei Audito Rūmų biblioteką. Jis valdo 
8,3 % Audito Rūmų biudžeto (žr. 1 lentelę). 5 lentelėje pateikiama išsami informacija 
apie 2021 m. biudžeto asignavimų ir mokėjimų panaudojimą. 

5 lentelė. 2021 m. Informacijos, darbo aplinkos ir inovacijų direktorato 
biudžeto asignavimai ir mokėjimai (€) 

Biudžeto eilutės Asignavimai Mokėjimai % įvykdymas  
Informacinės technologijos  9 555 000 4 594 165 48,1 % 

Biblioteka ir archyvai 490 000 411 934 84,1 % 

Pastatai ir patalpos 4 706 000 2 572 946 54,7 % 

IŠ VISO 14 751 000 7 579 044 51,4 % 

Pastaba. Atskiri skaičiai juos sudėjus gali neatitikti bendros sumos dėl suapvalinimo. 
Šaltinis: Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktoratas. 

27 2021 m. SG2-DIWI darbas buvo labai svarbus siekiant užtikrinti Audito Rūmų 
veiklos tęstinumą ir, atsižvelgiant į Generalinio sekretoriato prioritetus (žr. 12 punktą), 
teikti pritaikomas IT paslaugas ir lanksčias galimybes. Šiuo laikotarpiu buvo teikiami visi 
įprasti Audito Rūmų produktai ir procesai: audito ataskaitos, konferencijos, mokymai, 
ryšiai su mūsų suinteresuotaisiais subjektais, dialogas su audituojamais subjektais ir 
dokumentų vertimas.  

28 Informacijos ir technologijų srityje 2021 m. buvo keletas svarbių įvykių: 

o įvyko svarbūs IT infrastruktūros atnaujinimai ir perkėlimai: buvo atnaujinta visa 
Audito Rūmų duomenų saugojimo sistema, o Avarinio atkūrimo centras perkeltas 
į Europos verslo patikimumo centro (EBRC) Becdorfe teikiamas patalpas; 

o įsteigtas IT iniciatyvinis komitetas; 
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o buvo tęsiamas duomenų analizės darbas, skirtas bendradarbiauti atliekant audito 
užduotis (ECAlab);  

o aktyviai dalyvaujant Iniciatyvinio komiteto skaitmeninimo klausimais veikloje, 
prisidėta prie įvairių audito technologijų ir duomenų plėtros plano versijų; 

o sėkmingai veikė auditui skirtas technologijų ir inovacijų tinklas; 

o sukurtos robotizuotų procesų automatizavimo paslaugos. 

29 Kita veikla pradėta 2021 m. ir bus tęsiama 2022 m.: 

o pradėjo veikti nauja Audito Rūmų interneto svetainė; 

o pakeista suinteresuotųjų šalių valdymo sistema, sukurta garso ir vaizdo studija; 

o atnaujintos vertimų raštu valdymo sistemos; 

o sukurtas dokumentų žvalgiklis; 

o sukurtas teisinis portalas. 

30 Iš viso direktoratas išsprendė 19 804 IT problemas, išleido 179 sistemų versijas, 
užtikrino 99,88 % svarbiausių sistemų prieinamumą ir garantavo visiškai stabilias 
technologijas mišriam darbui (nuotoliniam darbui ir darbui vietoje). 

31 Direktoratas taip pat daug dėmesio skyrė kibernetinio saugumo rizikai šalinti, 
nuolat stebėdamas ir pritaikydamas sistemas prie daugybės grėsmių, apie kurias 
pranešė ES kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba. Didžiausi pažeidžiamumai buvo 
susiję su VPN, kuris palaiko nuotolinės prieigos paslaugą, ir „Microsoft“ elektroniniu 
paštu. 2021 m. baigėsi pasaulinio masto kritiniu pažeidžiamumu „Log4J“. Laimei, šie 
pažeidžiamumai Audito Rūmams neturėjo įtakos. 
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32 Svarbiausi šio laikotarpio pasiekimai, susiję su pastatais ir įrenginiais: 

o K2 pastato renovacija: du aukštai jau sutvarkyti, o vienas aukštas bus baigtas 
2022 m. pirmąjį ketvirtį; 

o virtuvėlių įrengimas visuose K3 pastato aukštuose;  

o įvažiavimo į K3 garažą saugumo peržiūra;  

o naujos įeigos kontrolės sistemos įrengimas (vyksta);  

o K1 pastato fasado problemų, kilusių po incidento su stiklo plokštėmis, sprendimo 
darbų užbaigimas. 

33 Taip pat pradėtas K1 pastato ateities tyrimas. Šia nauja iniciatyva siekiama 
apibrėžti Audito Rūmų ateities pastatų strategiją. Vyko pokalbiai ir seminarai su nariais 
ir darbuotojais, įvairūs scenarijai Audito Rūmams bus pateikti iki 2022 m. pirmojo 
ketvirčio. Administraciniam komitetui 2021 m. sausio mėn. buvo pristatytas 2020–
2022 m. EMAS veiksmų planas, kuris šiuo metu yra įgyvendinamas. 

34 Visa ši veikla buvo vykdoma kartu vykdant nuolatinę dabartinių pastatų priežiūrą, 
sprendžiant IT problemas (1802) ir, nepaisant daugybės darbų, reikalingų sveikai darbo 
aplinkai palaikyti, pandemijos fone teikiant puikaus lygio paslaugas. 

35 Galiausiai Audito Rūmų biblioteka sudėtingu laikotarpiu toliau teikė savo 
paslaugas. Pradėta teikti nauja paslauga „Klausk bibliotekos“ (angl. „Ask the Library“), 
papildanti labai vertinamas auditui skirtas BibliotECA paieškos ir duomenų teikimo 
paslaugas, kurios yra Audito Rūmų skaitmeninimo dalis. 

Kalbos ir leidybos paslaugos 

36 Kalbų ir redagavimo direktoratas (SG3-LED) yra atsakingas už visų Audito Rūmų 
produktų vertimą į 24 oficialiąsias ES kalbas ir jų skelbimą. Direktoratas valdo mažiau 
nei 1 % Audito Rūmų biudžeto (žr. 1 lentelę). 6 lentelėje pateikiama išsami informacija 
apie 2021 m. biudžeto asignavimų ir mokėjimų panaudojimą. 
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6 lentelė. 2021 m. Kalbų ir redagavimo direktorato biudžeto asignavimai 
ir mokėjimai (€) 

Biudžeto eilutės Asignavimai Mokėjimai % įvykdymas  
Užsakomosios paslaugos ir tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas 837 000 548 240 65,5 % 

Vertėjai žodžiu  125 000 5 408 4,3 % 

Leidyba 250 000 170 015 68,0 % 

IŠ VISO 1 212 000 723 663 59,7 % 

Pastaba. Atskiri skaičiai juos sudėjus gali neatitikti bendros sumos dėl suapvalinimo. 
Šaltinis: Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktoratas. 

37 2021 m. direktoratas toliau vykdė Generalinio sekretoriato prioritetus (žr. 12 
punktą). Nepaisant pandemijos, jo pagrindinė veikla buvo tęsiama tokiu pat tempu 
kaip 2019 ir 2020 m. ir be jokių trikdžių. Išversti ir pataisyti 227 003 puslapiai (–3,16 %, 
t. y. 7 411 puslapių mažiau nei 2020 m.), o tai sudaro 2 753 vertimo užsakymus, 
pateiktus 2021 m. Be to, teikiant „FastTrad“ paslaugą – trumpų tekstų anglų ir 
prancūzų kalbomis vertimą ir redagavimą per 24 valandas – išversti 1 284 puslapiai; šis 
skaičius apima 607 vertimo ir 677 redagavimo puslapius. 97,83 % vertimų buvo atlikta 
laiku, o tai gerokai viršijo 95 % veiklos rezultatų rodiklį. 

38 Kalbų ir redagavimo direktoratas taip pat toliau įvairino savo veiklą ne tik vertimo 
ir (arba) redagavimo srityje: teikė kalbinę pagalbą auditoriams, subtitravo vaizdo įrašus 
bendradarbiavo komunikacijos srityje. Anglų, vokiečių, prancūzų, italų ir olandų kalbų 
grupės rengė ir vertė pranešimus spaudai, gerino kokybę, pritaikydamos pranešimus 
visuomenei ir atsižvelgdamos į kultūrinius skirtumus. Ypač anglų kalbos tarnyba per 
metus teikė pagalbą rengiant didžiąją dalį Audito Rūmų dokumentų. Rengiant metinę 
ataskaitą, ji taip pat dalyvavo daugumoje parengiamųjų ir prieštaravimų principu 
grindžiamų posėdžių, kad teiktų kalbos konsultacijas keičiant tekstus. Per metus 
vertėjai raštu įvykdė 16 kalbinės pagalbos užduočių. Ši veikla išliko tokio pat lygio kaip 
ir praėjusiais metais (2020 m. iš viso 14), daugiausia dėl to, kad pandemija apribojo 
audito užduočių vietoje skaičių. Anglų ir prancūzų kalbų grupės per metus šešis kartus 
teikė vaizdo įrašų subtitravimo paslaugas. 

39 Buvo tęsiamas „TraMS“ projektas, kuriuo siekiama pakeisti pagrindinę direktorato 
sistemą. „TraMS“ suteikia galimybę racionalizuoti ir automatizuoti vidinius vertimo 
procesus, o vertėjams suteikiama galimybė aplinkoje naudotis integruotomis kalbos 
priemonėmis. Pradėtas „TraMS“ diegimo projektas (1 etapas), o įgyvendinimo darbai 
prasidėjo seminarais, kurių metu bendradarbiaujant su išorės konsultantais ir 
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Informacijos, darbo aplinkos ir inovacijų direktoratu buvo apibrėžti ir atvaizduoti 
naujosios sistemos procesai. Pagrindiniai įgyvendinimo darbai vyks 2022–2023 m. 

40 Taip pat optimizavimo tikslais ir siekiant rasti galimas sinergijas per metus buvo 
peržiūrėti verslo procesai. Šių procesų pavyzdžiai:  

o visų kalbų grupių, naudojančių sistemą „GroupShare“, parengto dvikalbio vertimo 
turinio patikrinimas. Viena iš išvadų buvo ta, kad pereinant prie „TraMS“ reikia 
suderinti darbo eigą ir vertimo priemonių naudojimo būdą ELS sistemoje su 
bendra Kalbos paslaugų ir leidybos direktorato praktika; 

o gana sėkmingai išbandyta nauja taisyklė, pagal kurią apskaičiuojama anksčiausia 
ataskaitų paskelbimo data. Ji užtikrina geresnį visų suinteresuotųjų šalių 
užduotims atlikti reikalingo laiko valdymą, taip pat visoms suinteresuotosioms 
šalims nustatomos aiškios taisyklės; 

o darbo grupė stengėsi išanalizuoti DMG ir TECH užduotis, siekdama dar labiau 
suderinti veiklą ir rasti sinergiją. 

41 1958 m. balandžio 15 d. Reglamente Nr. 1, iš dalies pakeistame 2010 ir 2015 m., 
nustatytos nukrypti leidžiančios priemonės nustojo galioti 2021 m. gruodžio 31 d., t. y. 
nuo 2022 m. sausio 1 d. airių kalba turi ES institucijų oficialiosios kalbos statusą. 
2021 m. direktoratas įdarbino tris airių kalbos vertėjus, kurie sudarė naują kalbų grupę. 

Duomenų apsauga  

42 2021 m. duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) tapo tiesiogiai pavaldus 
generaliniam sekretoriui, buvo paskirtas naujas pareigūnas. DAP teikia ekspertines 
žinias apie duomenų apsaugos teisės aktus ir praktiką bei stebi jų taikymą. Šis 
departamentas nevaldo jokių išlaidų. 

43 Palyginti su 2020 m., dvigubai padaugėjo prašymų suteikti konsultaciją dėl 
duomenų apsaugos taisyklių, buvo rengiami kursai ir teikiamos konkrečios 
rekomendacijos. Be to, 2021 m. buvo rengiamos nuomonės ir bendradarbiaujama 
atnaujinant vidaus politiką ir procedūras. Duomenų apsaugos taisyklės taip pat tapo 
skaidresnės, kad auditoriai galėtų jomis dalytis su audituojamais subjektais, visų pirma 
apie Audito Rūmų teisę gauti informaciją audito funkcijoms atlikti.  
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Informacijos saugumas  

44 Kaip ir DAP, informacijos saugumo pareigūnas (VSP) taip pat tapo tiesiogiai 
pavaldus generaliniam sekretoriui. VSP glaudžiai bendradarbiauja su Informacijos, 
darbo aplinkos ir inovacijų direktoratu ir nevaldo jokių išlaidų. 

45 2021 m. vidaus saugumo pareigūnas pristatė savo naują ateinančių metų 
strategiją, kurioje daugiausia dėmesio skiriama 2021–2025 m. prioritetams ir 
uždaviniams. Pagrindinis prioritetas bus tęsti darbuotojų informuotumo didinimo ir 
mokymo veiklą informacijos saugumo srityje. 

46 Šie metai pasirodė itin sudėtingi dėl pasikartojančių kibernetinių išpuolių ir 
duomenų saugumo pažeidimų, taip pat dėl kelių grėsmių, dėl kurių reikėjo skubiai imtis 
veiksmų, kad būtų ištaisytos kritinės programinės įrangos spragos (žr. 31 punktą). 
Audito Rūmai įdiegė programas, kad būtų užtikrinta griežtesnė apsauga, priėmė 
saugumo taisykles, skirtas ES įslaptintai informacijai apsaugoti, ir parengė Audito Rūmų 
informacijos įslaptinimo gaires. Jie taip pat pirmą kartą imitavo dvi duomenų viliojimo 
kampanijas, siekdami įvertinti darbuotojų kibernetinį sąmoningumą, ir patvirtino 
Komisijos teikiamą elektroninio parašo paslaugą.  
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Pirkimai Generaliniame sekretoriate 
47 2021 m. Audito Rūmai taikė derybų procedūrą pagal Finansinio reglamento I 
priedo 11.1 punkto b papunktį, kad sudarytų vieną sutartį, kurios vertė per 
60 000 eurų. Sutarties tikslas – atnaujinti Audito Rūmų „Financial Times“ korporatyvinę 
prenumeratą 2021 ir 2022 metams. Bendra sutarties vertė buvo 168 615 eurai 
(82 650 eurų 2021 m. ir 85 965 eurai 2022 m.). 

48 Kadangi „Financial Times“ (FT) yra autoritetingiausias anglų kalba leidžiamas 
verslo laikraštis, be to, jame pateikiama išsami informacija apie ES politiką, jis yra 
unikalus ir neturi jokio pagrįsto atitikmens ar pakaitalo. Pagal dabartinę licenciją visi 
Audito Rūmų darbuotojai gali naudotis FT skaitmeniniu turiniu tiek Audito Rūmuose, 
tiek už jų ribų. Licencijos kaina priklauso nuo faktinio pagrindinio skaitytojų skaičiaus. 
Iki šiol savo FT paskyrą susikūrė 558 Audito Rūmų naudotojai, o 218 yra faktinis 
pagrindinių skaitytojų skaičius prenumeratos pasiūlymo pateikimo dieną. 

49 Metinis sutarčių sąrašas, apimantis sutartis, kurių vertė yra 15 000–60 000 eurų ir 
kurios buvo sudarytos 2021 m. pritaikius derybų procedūrą, bus paskelbtas Audito 
Rūmų svetainėje iki 2022 m. birželio 30 d. 

50 Visoms derybų procedūroms per 15 000 eurų buvo taikomos griežtos Audito 
Rūmų vidaus kontrolės procedūros, kurios apima teisėtumą, tvarkingumą ir patikimą 
finansų valdymą. 
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Generalinio sekretoriaus įdiegtų vidaus 
kontrolės sistemų rezultatai  

Vidaus kontrolės sistemos  

51 Generalinis sekretorius 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; ir 

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

52 Audito Rūmų vidaus kontrolės sistema papildo šią teisinę sistemą, siekiant ją 
suderinti su integruota vidaus kontrolės sistema, kurią nustatė Treadway komisijos 
finansavimo organizacijų komiteto (angl. Committee of Sponsoring Organisations of 
the Treadway Commission) (COSO sistema). Ji sukurta taip, kad būtų suteiktų pagrįstas 
patikinimas dėl visų finansinių operacijų teisėtumo, tvarkingumo ir patikimo finansų 
valdymo ir padėtų siekti kiekvieno direktorato veiklos tikslų. 

53 2021 m. vidaus kontrolės sistemos iš esmės nepasikeitė, o administracijos 
organizacinė struktūra išliko stabili. Ją sudaro procedūros (pagrįstos SG2-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.  

54 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 
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Rūmų vidaus taisykles bei procedūras. Ji taip pat atlieka automatizuotas patikras, kad 
būtų išvengta 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.  

55 Visi trys direktoratai parengė patikrų programą, pagal kurią vertinama, kaip 
laikomasi Finansinio reglamento ir Audito Rūmų sprendimų, ir kaip perdeleguotieji 
leidimus suteikiantys pareigūnai nusiuntė patikinimo deklaracijas generaliniam 
sekretoriui. Jų patikinimus papildo likusių Audito Rūmų direktoratų, departamentų ir 
kabineto vadovų, patvirtinusių 2021 m. išlaidas, patikinimo deklaracijos (žr. 07 punktą). 

56 Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktorato atliktos patikros 
buvo grindžiamos 2021 m. rizikos analize, 2020 m. atliktų patikrų rezultatais, su PMO 
apsikeista informacija, vidaus ir išorės auditorių rekomendacijomis ir kita gauta 
informacija apie 2020 m. įvykius. Sistemą sudaro ex ante ir ex post patikros, kuriose 
daugiausia dėmesio skiriama finansiniams aspektams, taip pat ir kitai nefinansinei 
rizikai. 7 lentelėje apibendrinamos atliktos patikros. Komisijos PMO yra atsakingas už 
Audito Rūmų darbo užmokesčio ir jo darbuotojų finansinių teisių patikrą. 
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7 lentelė. Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktorato 
atliktos patikros 

Nr. Patikra Tipas 

1 Finansinės teisės  Ex ante / 
Ex post 1) 

2 Audito Rūmų darbuotojų ir narių, kuriems vadovauja PMO, atlyginimas Ex post 1) 

3 
Mokėjimų, vykdomų pagal direktorato administruojamas biudžeto 
eilutes, teisėtumas ir tvarkingumas (išskyrus komandiruočių ir 
reprezentacines išlaidas) 

Ex post 

4 
Komandiruočių išlaidos, už kurias atsiskaito PMO, remdamasis Audito 
Rūmų komandiruočių vadovu ir susijusiu įgyvendinimo sprendimu 

Ex ante 2) / 
Ex post 

5 Audito Rūmų narių reprezentacinės išlaidos ir kuro išlaidos Ex ante  

6 
Narių komandiruočių ir reprezentacinių išlaidų kryžminės patikros, 
stebint tarnybinių automobilių degalų sąnaudas Ex post 

7 Audito Rūmų darbuotojų gyvenamoji vieta Ex post 

8 Darbuotojų asmens bylų dokumentų tikslumas ir išsamumas Ex post 

9 Darbuotojų nebuvimas darbe ir darbo valandos  Ex post 

10 Atitiktis veiklos ir apskaitos praktikai Ex post 

11 Smulkūs grynieji pinigai Ex post 

Pastaba. 1) PMO atliekamos patikros; 2) tik Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktorato 
patvirtintoms komandiruotėms. 

Šaltinis: Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktoratas. 

57 Informacijos, darbo aplinkos ir inovacijų direktorato atliktos patikros buvo 
pagrįstos 2022 m. rizikos registro peržiūra, 2021 m. proceso brandos vertinimu ir 
tolesnėmis vidaus audito rekomendacijomis. Taip pat atsižvelgta į išorės auditoriaus 
atliekamas patikras, kurios yra metinės IT peržiūros dalis. Išskyrus Bibliotekos ir 
archyvų biudžeto eilutę, visos direktorato finansinės operacijos tikrinamos per ex ante 
patikrą siekiant nustatyti, ar laikomasi Finansinio reglamento reikalavimų, taip pat 
nustatyti administracines klaidas ir netikslumus (pavyzdžiui, neteisingas nuorodas, 
neteisingas datas teksto laukeliuose ir trūkstamus ne itin svarbius priedus). Į procesų 
valdymą įtrauktas patikras papildo ex post patikros. Pastarosios patikros apėmė 
reguliarias mažos vertės sutarčių viešųjų pirkimų patikras, taip pat: 

1) naujosios IT operacijų sutarties formalumų ir esamų pagrindinių veiklos rezultatų 
rodiklių (PVRR) laikymosi patikras; 

2) K2 projekto finansų valdymo tvarkingumo patikras; 

3) reguliarų, išorinių IT saugumo pataisų taikymu; 

4) administratoriaus teisių nešiojamuosiuose kompiuteriuose patikras; 
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5) programinės įrangos stebėsenos priemonės veiksmingumo patikras; 

6) pristatymo terminų laikymosi patikras; 

7) Audito Rūmų asmens duomenų tvarkymo priemonių privatumo deklaracijų 
patikras; 

8) sąskaitų faktūrų apmokėjimui reikalingų dokumentų išsamumo patikras; 

9) išleidimo valdymo proceso laikymosi patikras. 

58 Kalbų ir redagavimo direktorato atliktos patikros buvo grindžiamos 2021 m. 
rizikos analize ir 2020 m. atliktų patikrų rezultatais. Patikrų metu daugiausia dėmesio 
skirta finansiniams aspektams, teikiamų kalbos paslaugų kokybei, direktorato IT ir 
organizaciniams aspektams. Ex post patikros apėmė: 

o mokėjimų, vykdomų pagal direktorato administruojamas biudžeto eilutes, 
teisėtumą ir tvarkingumą; 

o kompiuterizuoto vertimo (CAT) priemonių veiksmingumą ir kokybę; ir  

o pateiktų vertimų kokybę, jas papildant naudotojų atsiliepimų sistema, kurioje 
analizuojamos naudotojų pastabos. 

Rizikos valdymo apžvalga  

59 Nuo 2016 m., priėmus Audito Rūmų rizikos valdymo sistemą, visos Audito Rūmų 
audito kolegijos ir direktoratai privalo atlikti savo veiklos rizikos analizę. Ši analizė 
apima poveikio aprašymą, jei pasireikštų rizika, įdiegtas vidaus patikras ir priemones, 
skirtas rizikos pasireiškimo tikimybei ir galimam jos poveikiui sumažinti. 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 atsižvelgiama į patikrų išlaidų efektyvumą. 

60 Pagrindinė rizika, nustatyta per 2021 m. rizikos vertinimo ciklą, buvo susijusi su: 

o COVID-19 pandemijos poveikiu Audito Rūmų ištekliams ir darbo sąlygoms, 
įskaitant prisitaikymą prie naujos mišrios darbo tvarkos realybės, taip pat 
darbuotojų sveikatai ir saugai; 

o Finansinio reglamento nesilaikymu, kiek tai susiję su mokėjimų teisėtumu ir 
tvarkingumu bei veiklos ekonomiškumu, veiksmingumu ir efektyvumu. Rizika taip 



 24 

 

pat apima sukčiavimo riziką, susijusią su dažnesniu elektroninių sąskaitų faktūrų 
naudojimu; 

o priklausomybę nuo užsakomųjų paslaugų (įskaitant Komisijos veiklą) ir jų kokybę; 

o duomenų saugumo pažeidimus arba duomenų apsaugos taisyklių nesilaikymo 
atvejus, įskaitant sukeltus kibernetinių atakų. Ši rizika taip pat susijusi su 
administracine našta, kylančia dėl sudėtingos teisinės ir atskaitomybės sistemos, 
susijusios su saugumo ir duomenų apsaugos apribojimais; ir 

o su aprūpinimo personalu klausimais, pavyzdžiui, įdarbinimo poreikių tenkinimo, 
darbuotojų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros užtikrinimo, darbuotojų 
pritraukimo ir išlaikymo bei senėjančios darbo jėgos problema. 

61 Audito Rūmų darbas yra intensyviai stebimas visuomenės. Jo auditas atliekamas 
atvirai ir skaidriai, o audito rezultatais nuolat dalijamasi viešai. Pastaraisiais mėnesiais 
žiniasklaida rašė apie Audito Rūmus ir jų vidaus taisykles. Mūsų tikslas – kartu su 
biudžeto įvykdymą tvirtinančia institucija išsiaiškinti visus neišspręstus klausimus. 

Vidaus kontrolės sistemų veiksmingumas ir efektyvumas 

62 2022 m. sausio mėn. visi direktoratai išnagrinėjo savo ex ante ir ex post patikrų 
rezultatus. Atliekant 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 trijų direktorių vidaus patikrinimų 
ataskaitose pateiktą informaciją. 

Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktoratas 

63 Žmogiškųjų išteklių, finansų ir bendrųjų paslaugų direktorato atliktų ex ante 
patikrų metu (7 lentelės 4 ir 5 punktai) nenustatyta jokių didesnių 2021 finansinių 
metų problemų, susijusių su direktorato patvirtintomis komandiruočių išlaidomis, narių 
reprezentacinėmis išlaidomis ir tarnybinių automobilių degalų sąnaudomis. 2022 m. 
pradžioje Audito Rūmai peržiūrėjo atitinkamų taisyklių tinkamumą. 

64 Iš biudžeto eilučių, už kurias atsakingas direktoratas, atliktų mokėjimų teisėtumo 
ir tvarkingumo ex post patikros apėmė atsitiktinę 126 mokėjimų imtį, t. y. maždaug 
19 % visų patikrintų mokėjimų (7 lentelės 3 punktas). Patikrų metu buvo nustatyti 
oficialūs trijų mokėjimų neatitikimai, tačiau jie neturėjo jokio finansinio poveikio: du 
mokėjimai turėjo būti iš dalies apskaityti 2020 m., o vienas mokėjimas buvo atliktas dėl 
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biudžetinio įsipareigojimo, iki kurio nebuvo prisiimtas teisinis įsipareigojimas. Šie 
atvejai buvo įtraukti į Audito Rūmų išimčių registrą, o darbuotojams priminta apie 
taikomas taisykles. Apskritai mokėjimai buvo teisėti ir tvarkingi, o reikalingi 
dokumentai buvo pateikti. SAP sistema ir jos automatinės patikros, taip pat tai, kad 
darbuotojai gerai išmano šią priemonę (kuria naudojasi nuo 2008 m.), leido tęsti veiklą 
laikantis įprastų procedūrų. Išplėsta nuotolinio darbo aplinka ir toliau neturėjo įtakos 
valdymo procesams. 

65 Komandiruočių skaičius 2021 m. padidėjo, tačiau vis dar buvo mažesnis nei 
ikipandeminis lygis. Vidaus auditorius aptiko klaidų komandiruočių išlaidose, kurių 
neatskleidė nei ex ante, nei ex post patikros. Atliekant komandiruočių išlaidų ex post 
patikras (7 lentelės 4 ir 6 punktai) rimtų problemų, susijusių su PMO atsiskaitymu už 
komandiruotes, nenustatyta, taip pat nenustatyta, kad nustatytas trūkumas turėjo 
reikšmingos įtakos išlaidų teisėtumui ir tvarkingumui. Dauguma nustatytų klaidų buvo 
susijusios su dienpinigių skaičiavimu ir kelionės išlaidų kompensavimu, kai kelionė buvo 
derinama su asmeniniais reikalais. Atlikus reprezentacinių išlaidų kompensavimo ir 
komandiruotėms išmokėtų dienpinigių kryžmines patikras, klaidų nenustatyta. 

66 Direktoratai ir kabineto vadovas, kurie naudojosi šia biudžeto eilute ir kuriems 
buvo perdeleguoti kaip leidimus suteikiantys pareigūnai, taip pat patikrino 
komandiruočių išlaidas ir pateikė generaliniam sekretoriui atitinkamą patikinimo 
deklaraciją. Patikrų metu reikšmingų klaidų 2021 m. komandiruočių procedūrose 
nenustatyta. Dėl kai kurių komandiruočių reikėjo pateikti papildomus dokumentus, 
tačiau dėl didžiosios dalies komandiruočių atliktų ex ante patikrų daugumą galimų 
problemų buvo galima ištaisyti iš anksto.  

67 Analizuojant komandiruočių įsakymų ir išlaidų deklaracijų patvirtinimą paaiškėjo, 
kad didžiąją daugumą komandiruočių patvirtino paskirti perdeleguotieji leidimus 
suteikiantys pareigūnai. Iš 1 732 komandiruočių įsakymų ir išlaidų deklaracijų 60 
komandiruočių buvo patvirtintos be oficialaus leidimo daugiausia dėl to, kad sistemoje 
buvo įrašyta neteisinga informacija. Siekiant išvengti tokių situacijų ateityje, buvo 
įdiegta nauja procedūra. Be to, 43 komandiruotės buvo patvirtintos po to, kai narys ar 
darbuotojas jau buvo išvykęs. Šie atvejai buvo įtraukti į Audito Rūmų išimčių registrą. 

68 Atliekant komandiruočių ex post patikras, taip pat buvo tikrinama, kaip grąžinami 
pinigai už nepanaudotus lėktuvo bilietus, ir padaryta išvada, kad grąžinamų pinigų 
procentas yra didelis ir kad tokie lėšų susigrąžinimai yra gerai valdomi. Kaip ir 
ankstesniais metais, apie patikrų rezultatus bus pranešta darbuotojams. 
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69 Apskritai PMO patikrų rezultatai buvo teigiami. Atlikus su finansinėmis teisėmis 
susijusias ex ante patikras, nenustatyta jokių konkrečių problemų. Ex post patikros 
parodė, kad darbo užmokesčio skirtumai buvo paaiškinti ir pagrįsti už praėjusius 12 
mėnesių, o įsikūrimo pašalpos ir vaiko priežiūros (šeimos) atostogos buvo tiksliai 
nurodytos. Reikėjo susigrąžinti lėšas: 

o keturiais atvejais, susijusiais su mokymosi išmokomis;  

o vienu atveju, susijusiu su mokesčių nuo atlyginimų apskaičiavimu; 

o vienu atveju, susijusiu su dienpinigiais, skirtais pirmaisiais įsikūrimo darbo vietoje 
mėnesiais; ir 

o vienu atveju, susijusiu su dienpinigiais darbuotojams, pradedantiems eiti pareigas 
arba keičiantiems darbo vietą, kai jiems buvo suteiktos specialios atostogos 
persikraustymui. 

70 Darbuotojų gyvenamosios vietos (7 lentelės 1 ir 2 punktai) buvo tikrinamos pagal 
atstumą tarp darbo vietos ir jų deklaruotos gyvenamosios vietos. Atlikus patikras, 
paaiškėjo, kad, išskyrus septynis atvejus, visi darbuotojai gyveno ne toliau kaip už 
80 km nuo savo darbo vietos. Septyni minėti atvejai bus toliau stebimi. Taip pat buvo 
patikrinta 15 atsitiktinai atrinktų darbuotojų nuolatinė gyvenamoji vieta. Visi atrinkti 
darbuotojai pateikė pakankamai įrodymų, kad būtų galima patvirtinti jų deklaruotą 
gyvenamąją vietą. 

71 Darbuotojų bylos ir toliau buvo tvarkomos taikant procedūrą, kuria atsižvelgiama 
į pandemijos aplinkybes. Atsitiktine tvarka buvo atrinkta ir patikrinta dvidešimt asmens 
bylų (nereprezentatyvi imtis) (7 lentelės 8 punktas), 11 atvejų buvo nustatyta, kad 
trūksta dokumentų. Tarp svarbiausių trūkstamų dokumentų buvo santuokos liudijimas, 
asmens tapatybės kortelė, pažyma apie gyvenamąją vietą, teisių į pensiją perkėlimas, 
pažyma apie paaukštinimą trečia kalba, gimimo liudijimas ir sprendimas dėl darbo ne 
visą darbo dieną. 

72 Bus parengtos naujos vidaus procedūros, kuriose bus nurodyta, kokie dokumentai 
turi būti įtraukti į asmens bylą, kai darbuotojas priimamas į darbą ar perkeliamas iš 
vienos institucijos į kitą. Šios procedūros turėtų būti įgyvendinamos bendradarbiaujant 
su kitomis institucijomis, ypač su Komisijos PMO. 
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73 Darbuotojų neatvykimas į darbą ir darbo laikas taip pat buvo tikrinami per ex post 
patikras (7 lentelės 9 punktas), po kurių:  

o kompensuotos devynios kompensuojamųjų atostogų dėl viršvalandžių dienos; 

o sustabdytas trijų darbuotojų, kurie buvo nedarbingi ilgiau nei 30 dienų, išmokų 
mokėjimas; 

o suteiktas 31 leidimas dirbti medicininį darbą ne visą darbo dieną; 

o iš naujo įvertintos šešios netekto darbingumo bylos ir pradėta nauja byla; ir  

o atlikti du medicininiai patikrinimai. 

74 Atliekant likusias ex post patikras (7 lentelės 10 ir 11 punktai), jokių didelių 
problemų nenustatyta. Iš viso išimčių registre buvo užregistruoti penki neatitikimai ir 
viena išimtis. Nė vienas iš jų neturėjo finansinio poveikio, taip pat imtasi priemonių 
visiems nustatytiems įvykiams pašalinti. 

Informacija, darbo aplinka ir inovacijos  

75 Informacijos, darbo aplinkos ir inovacijų direktorato atliktų ex ante patikrų, 
susijusių su finansinėmis operacijomis SAP sistemoje, metu reikšmingų trūkumų 
nenustatyta. Iš 2 008 SAP operacijų, įskaitant pirkimo užsakymus, mokėjimo prašymus 
ir sąskaitas faktūras, tik 45 buvo grąžintos pataisyti, o tai yra nežymus padidėjimas, 
palyginti su 2020 m. Grąžinimai daugiausia buvo skirti dokumentams papildyti, 
informacijai patikslinti arba pirkimo poreikiui patvirtinti. Be to, atliekant patikras, 
nustatyti du oficialūs neatitikimai, susiję su mokėjimu, atliktu be teisinio įsipareigojimo, 
ir mokėjimu, atliktu visiškai nepristačius užsakytų paslaugų ir prekių. Abu atvejai buvo 
įtraukti į Audito Rūmų išimčių registrą. 

76 Atlikus nešiojamųjų kompiuterių administratoriaus teisių ex post patikrą (57 
punkto 4 papunktis) devynios paskyros buvo ištrintos, trys paskyros išjungtos, o 
programoje „Service Now“ sukurta 10 paskyrų ir nauja darbo eiga, skirta valdyti 
privilegijuotų paskyrų suteikimą Audito Rūmų IT aplinkoje. Direktoratas taip pat 
nustatė, kad kai kurios licencijos nebuvo naudojamos, todėl jų naudojimas buvo 
nutrauktas (57 punkto 5 papunktis). Atliekant likusias patikras, jokių didesnių problemų 
nenustatyta. Per daugumą patikrų (susijusių su 57 punkto 1, 2, 6, 7, 8 ir 9 papunkčiais) 
buvo nustatyti galimi esamų procesų patobulinimai. 
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77 Taip pat buvo tikrinama, ar mažos vertės sutartys atitinka Finansinio reglamento 
reikalavimą, susijusį su 15 000 eurų riba, kurią turi atitikti visi įsigijimai vienam 
pardavėjui. Patikrų metu nenustatyta jokių reikšmingų klaidų ar trūkumų. Vienu atveju 
užsakymai, pateikti vienam pardavėjui dėl panašių paslaugų, viršijo 15 000 eurų per 
ketverių metų laikotarpį. Šis atvejis buvo paaiškintas ir įtrauktas į Audito Rūmų išimčių 
registrą.  

Kalbos ir leidybos paslaugos  

78 Apskritai atlikus mokėjimų, atliktų iš biudžeto eilučių, už kurias atsakingas 
direktoratas, teisėtumo ir tvarkingumo ex post patikras, nustatyta, kad mokėjimai buvo 
teisėti ir tvarkingi ir kad buvo pateikti reikiami dokumentai. Nustatyti trys neatitikimai, 
kai kelios teisinio įsipareigojimo dienos nebuvo įtrauktos į biudžetinį įsipareigojimą. Šie 
atvejai buvo įtraukti į Audito Rūmų išimčių registrą. 

79 Kompiuterizuoto vertimo priemonėmis plačiai naudojasi įvairių kalbų grupės, 
išskyrus anglų kalbos grupę, kuri dėl ypatingo savo darbo pobūdžio turi savo procesus. 
Tik 1,1 % patikrintų segmentų statusas buvo „vertimas nepatvirtintas / nepasirašytas“. 

80 2021 m. Audito Rūmų vertimo kokybę pirmą kartą patikrino Europos 
Parlamentas. Patikrų metu daugiausia dėmesio buvo skiriama 10 kalbų grupių, kurių 
pagrindiniai vadovai neužtikrino kokybės kontrolės, nes jų gimtoji kalba buvo kita. Buvo 
atrinkta dešimt dokumentų, apimančių pagrindines Audito Rūmų produktų rūšis, ir 
kiekviename iš 10 atrinktų dokumentų buvo patikrinta po du puslapius (iš viso 200 
puslapių, t. y. 2 x 10 x 10). Septynių kalbų atveju didesnių problemų nenustatyta. Keli 
dokumentai, parengti likusiomis trimis kalbomis, buvo įvertinti mažesniu nei 80 % balu, 
todėl buvo išanalizuotos vertintojų pastabos. Vertimo kokybė taip pat buvo tikrinama 
remiantis direktorato paslaugų vartotojų pastabomis. 2021 m. buvo gautos 89 
pastabos, daugiausia iš Audito Rūmų darbuotojų, taip pat iš kitų subjektų. 

81 Atlikus patikras, padaryta išvada, kad rezultatai daugiausia buvo teigiami. Tuo 
remdamiesi kalbų grupių vyriausieji vadovai padarė išvadą, kad vertimų kokybė yra 
priimtina, ir nusiuntė direktoriui patikinimo deklaracijas. 

Pirmininkaujančios valstybės narės direktoratas ir Teisės tarnyba 

82 Pirmininkaujančios valstybės narės direktoratas yra atsakingas už biudžeto eilutę, 
susijusią su Audito Rūmų komunikacijos veikla ir tarpinstituciniais ryšiais; 2021 m. ji 
sudarė 250 000 eurų asignavimų. Teisės tarnyba yra atsakinga už biudžeto eilutę, 
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susijusią su teisinėmis išlaidomis ir žalos atlyginimu; ji sudarė 50 000 eurų. Atlikus 
patikras, nenustatyta jokių reikšmingų klaidų, susijusių su kuria nors iš šių biudžeto 
eilučių. 

Išvada dėl vidaus kontrolės sistemų 

83 Iš 2021 m. atliktų ex ante ir ex post patikrų matyti, kad Generalinio sekretoriato 
vidaus kontrolės sistema veikia veiksmingai ir tinkamai ir kad finansinė ir nefinansinė 
rizika jo direktoratuose yra kontroliuojama. Per patikras daugiausia nustatytos kelios 
neesminės klaidos, taip pat nustatyta, kad reikia peržiūrėti kai kurias procedūras. 
Manoma, kad patikrų išlaidos, užduočiai skiriant 15,2 etato ekvivalento (įskaitant 0,2 
etato ekvivalento PMO), yra pagrįstos. Atlikus peržiūrą taip pat paaiškėjo, kad valdymo 
sistema, kuri yra pagrįsta integruota programine įranga ir apima didelę dalį 
automatinių patikrų, yra patikima. 

84 2021 m., atsižvelgiant į Vidaus audito tarnybos rekomendacijas, vidaus kontrolės 
sistemoje taip pat daugiau dėmesio skirta patikrų išlaidų efektyvumui ir pandemijos 
poveikiui atliekamoms patikroms. Tai padidino ataskaitų kokybę ir išryškino Audito 
Rūmų vidaus kontrolės sistemos vaidmenį. 

85 Apskritai vidaus auditoriaus 2021 m. išvada dėl vidaus kontrolės sistemų yra 
teigiama: daugumoje didelės rizikos Generalinio sekretoriato darbo sričių atliekamos 
patikimos patikros, per ex ante ir ex post patikras skirtingų darbuotojų pareigos buvo 
atskirtos. Didelių trūkumų, dėl kurių būtų galima rimtai suabejoti patikinimo 
deklaracijų dėl 2021 m. finansinių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikimumu, 
nenustatyta (žr. 65 punktą). 
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Tolesnės priemonės, kurių imtasi priėmus 2019 m. sprendimą dėl 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
86 2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamentas patvirtino1, kad 2019 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Toliau pateikiama tolesnių 
veiksmų, susijusių su pastabomis, pateiktomis sprendime dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, apžvalga. 

Pastaba dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2019 m. biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo Audito Rūmų atsakymas 

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

N. d. 

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

N. d. 

                                                      
1 Europos Parlamento sprendimas 2020/2144 (DEC). 
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Pastaba dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2019 m. biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo Audito Rūmų atsakymas 

3. primena, kad Audito Rūmų biudžetas yra daugiausia 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); 

N. d. 

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

Biudžeto vykdymas 
Manome, kad 2 antraštinės dalies biudžeto vykdymą, ypač 
mokėjimo normą, būtų tikslingiau stebėti iš dvejų metų 
perspektyvos. Tai rodo, kad per dvejų metų laikotarpį (2018–
2019 m.) atlikta 91,38 % 2018 m. mokėjimų pagal asignavimus ir 
98,04 % mokėjimų pagal įsipareigojimus. Vertinant metiniu 
pagrindu, 2019 m. pabaigoje panaudotų asignavimų lygis siekė 
96,94 %. Mokėjimai pagal įsipareigojimus sudarė 64,17 %, o 
asignavimų mokėjimai – 62,21 %. 
2021 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 
95,39 % (palyginti su 93,38 % 2020 m.). Mokėjimai sudarė 
50,44 % galutinių asignavimų ir 52,88 % įsipareigojimų (2020 m. 
šie rodikliai buvo 51,46 % ir 55,11 %). Pagal Finansinio 
reglamento 12 straipsnį į 2022 m. perkelti įsipareigojimai atitiko 
44,95 % galutinių asignavimų ir 47,12 % įsipareigojimų (2020 m. 
šie lygiai buvo atitinkamai 41,92 % ir 44,89 %). Bet kokiu atveju 
ir toliau stengsimės gerinti mokėjimų vykdymo rodiklius. 

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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Pastaba dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2019 m. biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo Audito Rūmų atsakymas 

6. atkreipia dėmesį į toliau atliekamus perkėlimus, pavyzdžiui, 2019 m. 
perkeltus 3 057 772 eurus pagal 21 skyrių („Duomenų tvarkymas, įranga ir 
kilnojamasis turtas: pirkimas, nuoma ir priežiūra“), palyginti su 
4 310 280 eurų, kurie buvo perkelti 2018 m. dėl vykdomų IT projektų; 
nurodo, kad bendra perkėlimų pagal 2 antraštinę dalį iš 2018 į 2019 m. 
suma siekė 6 068 597 eurus, ir teigiamai vertina tai, kad dėl to mokėjimų 
pagal perkėlimus suma siekė 5 777 454 eurus; 

N. d. 

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

N. d. 

8. vertina tai, kad Audito Rūmai svarsto atsižvelgti į 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; todėl pakartoja, kad Audito Rūmai turi nuodugniau 
tikrinti kiekvieną instituciją, kad Parlamentas galėtų vykdyti savo, kaip 
biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos, pareigas; 

Konkrečios sritys: Administravimas 
DFP 5 išlaidų kategorijos „Administravimas“ auditas atliktas 
pagal Audito Rūmų patikinimo pareiškimo audito metodiką, 
todėl galime pateikti konkretų vertinimą. Jau daugelį metų 
nuolat pranešame, kad ši sritis yra mažai rizikinga, o klaidų lygis 
neviršija reikšmingumo lygio. 2019 m. mūsų audito darbas 
apėmė priežiūros ir kontrolės sistemų tyrimą pasirinktose ES 
įstaigose ir sutartininkų skaičiaus padidėjimą. 
Vadovaudamiesi savo 2021–2025 m. strategija, savo metinėje 
ataskaitoje stengsimės papildyti kiekybinę informaciją 
kokybiniais elementais, pagrįstais konkrečių sistemų ir atitikties 
užtikrinimo darbo rezultatais. Audito Rūmų programavimo 
metodas apima kruopščią auditų atranką, atsižvelgiant į mūsų 
strateginius tikslus, nustatytą riziką ir suinteresuotųjų šalių 
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Pastaba dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2019 m. biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo Audito Rūmų atsakymas 

(įskaitant EP komitetų pirmininkų konferencijos) nuomonę. 
Dedame visas pastangas, kad pagal turimus išteklius atrinktume 
aktualias audito temas. 

Šiuo metu Audito Rūmai svarsto savo patikinimo pareiškimo 
audito metodą, tačiau pažymi, kad norint pateikti papildomų 
išlaidų sričių klaidų lygius, reikėtų gerokai padidinti išteklius. 

9. palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai, atsižvelgdami į Parlamento 
prašymą, yra įsipareigoję parengti pirmąją Sąjungos biudžeto naudojimo 
veiksmingumo ataskaitą, kurios tikslas – įvertinti rezultatus, pasiektus 
naudojant Sąjungos biudžeto lėšas, ir visų pirma pateikti Sąjungos 
kiekvienos srities politikos veiksmingumo vertinimą; mano, kad toks 
veiksmingumo auditas yra labai svarbus siekiant įvertinti tikrąjį Sąjungos 
investicijų poveikį; 

N. d. 

10. apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmų ataskaitoje dėl tolesnių veiksmų, 
susijusių su rezoliucija dėl 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, 
pateikiami tik riboti atsakymai į Parlamento pastabas; pabrėžia, kad tolesni 
veiksmai yra labai svarbūs Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui 
siekiant nustatyti, ar Audito Rūmai įgyvendino Parlamento 
rekomendacijas; ragina Audito Rūmus kitoje savo tolesnių veiksmų 
ataskaitoje išdėstyti visus būtinus atsakymus ir išsamesnius paaiškinimus 
dėl Parlamento rekomendacijų įgyvendinimo ir kartu pateikti aiškią nurodą 
į kiekvieną rezoliucijos dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį ir visus 
reikiamus dokumentus; 

Audito Rūmų tolesni veiksmai po rezoliucijos dėl biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo 
Savo tolesnėse ataskaitose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
Audito Rūmai stengsis pateikti kuo išsamesnius atsakymus ir yra 
pasirengę pateikti visus patvirtinamuosius dokumentus ir 
išsamesnę informaciją, jei manys, kad to reikia. 
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Pastaba dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2019 m. biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo Audito Rūmų atsakymas 

11. pritaria Audito Rūmų rekomendacijai, kad Komisija turėtų kiekvienais 
metais anksčiau paskelbti metinę valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitą, 
kad būtų galima išnagrinėti pateiktos informacijos tvarkingumą ir apie tai 
pranešti; pripažįsta dėl COVID-19 pandemijos kilusius suvaržymus, dėl 
kurių Audito Rūmai savo 2019 m. metinę ataskaitą paskelbė 2020 m. 
lapkričio mėn.; 

N. d. 
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Pastaba dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2019 m. biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo Audito Rūmų atsakymas 

Žmogiškieji ištekliai 
12. 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; visų pirma atkreipia dėmesį tai, kad nuolatinių 
pareigybių sumažėjo 6,91 procentinio punkto, o laikinųjų pareigybių dalis 
išaugo 10,07 procentinio punkto; prašo Audito Rūmų įvertinti, ar vis 
stiprėjanti naudojimosi laikinosiomis pareigybėmis tendencija – tai atsakas 
į konkrečius Audito Rūmų poreikius ar veikiau atsakas į biudžeto 
apribojimus; pažymi, kad darbuotojų skaičius nuolat peržiūrimas ir kad 
Audito Rūmų 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; 

Įdarbinimas ir karjeros galimybės 
Kaip ir kitos Liuksemburge įsikūrusios ES institucijos, Audito 
Rūmai susiduria su vis didesniais sunkumais įdarbindami ir 
išlaikydami pareigūnus iš EPSO konkursus laimėjusių kandidatų 
sąrašų, nes daugelis jų nori pradėti karjerą ES institucijose 
Briuselyje. Pagrindinė to priežastis – vis didėjančios 
pragyvenimo išlaidos Liuksemburge, kurių, skirtingai nei kitose 
ES šalyse, nekompensuoja korekcinis koeficientas. Todėl 
pastaraisiais metais Audito Rūmai vis dažniau griebiasi žemesnių 
AD lygių laikinųjų darbuotojų įdarbinimo ir keletą kartų 
organizavo atrankos procedūras auditoriams, įdarbintiems kaip 
laikinieji darbuotojai. 

13. vertina tai, kad Audito Rūmai, vadovaudamiesi savo 2018–2020 m. 
strategija, išplėtė ryšius su tyrėjais, 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 įstaigų komandiruojamus darbuotojus ir kad Audito Rūmai 
taip pat suteikė galimybę tris–penkis mėnesius stažuotis penkiasdešimt 
penkių universitetų absolventams (palyginti su 60 universitetų absolventų 
2018 m.); pažymi, kad 2019 m. šešios stažuotės buvo neapmokamos; 
prašo Audito Rūmų pasiūlyti stažuotojams išmoką, kuri padengtų bent jau 
jų pragyvenimo išlaidas net ir trumpalaikių stažuočių atveju; palankiai 
vertina tai, kad Audito Rūmai pradėjo įgyvendinti kelis partnerystės 
projektus su universitetais ir profesinėmis organizacijomis, su kuriais 
numato bendradarbiauti ateityje; 

Audito Rūmų stažuotės 
Apskritai Audito Rūmai siūlo stažuotojams išmoką, kuri padengia 
bent jų pragyvenimo išlaidas net ir trumpalaikių stažuočių 
atveju. Europos Parlamento minimos šešios neapmokamos 
stažuotės 2019 m. buvo „netipinės“ stažuotės, kurių tikslas – 
paskatinti stažuotojus stebėti Audito Rūmų darbą. Dauguma jų 
buvo trumpalaikės (ne ilgesnės kaip vieno mėnesio), ir tik dvi 
stažuotės truko tris mėnesius. Trys stažuotojai atvyko iš 
nacionalinių audito tarnybų, todėl jiems mokėjo jų institucijos. 
Vienos labai trumpos stažuotės atveju (2019–06-01–2019–06-
30) stažuotojas jau gyveno Liuksemburge, o kitas stažuotojas 
stažavosi pagal susitarimą su vertimo mokykla Belgijoje, kuri 
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Pastaba dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2019 m. biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo Audito Rūmų atsakymas 

kasmet atrenka vieną stažuotoją atlikti trumpą stažuotę (2019–
02-01–2019–04-30) Audito Rūmuose. 

14. atkreipia dėmesį į tai, 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 judumo procesą; 

N. d. 
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Pastaba dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2019 m. biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo Audito Rūmų atsakymas 

15. palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai po 2018 m. darbuotojų 
pasitenkinimo darbo vieta apklausos ėmėsi tolesnių veiksmų ir vykdė 
veiklą, susijusią su darbuotojų gerove, kaip antai sukūrė Audito Rūmų 
konfidencialių kontaktinių asmenų, kurie visoje organizacijoje teikia 
profesionalią ir, jei prašoma, anoniminę pagalbą darbuotojams, tinklą; 
pažymi, kad Audito Rūmai taip pat organizuoja penkias nemokamas sesijas 
su psichologais ir rengia pristatymus, kaip spręsti išsekimo problemą, o 
vadovams – pristatymus, kaip nustatyti priekabiavimą ir su juo kovoti; 

N. d. 

16. yra susirūpinęs, kad direktoratams vadovaujančių moterų dalis 
sumažėjo nuo 30 % 2018 m. 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. (6 narės iš 
28 narių) iki 25 % 2019 m. (7 narės iš 28 narių); atkreipia dėmesį į 
Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto įsipareigojimą padėti 
pakoreguoti Audito Rūmų narių skyrimo procesą siekiant užtikrinti lyčių 
pusiausvyrą (2019 m. Audito Rūmų nariais buvo 7 moterys ir 21 vyras); 
primena savo raginimą valstybėms narėms aktyviau skatinti moteris teikti 
paraiškas šioms pareigoms užimti; pakartoja, kad per paskyrimo procedūrą 
Taryba turėtų visada pateikti bent dvi kandidatūras – vieną moters ir vieną 
vyro; 

Lyčių pusiausvyra 
Pastaraisiais metais lyčių pusiausvyra tarp Audito Rūmų vadovų 
pagerėjo: 2022 m. sausio mėn. direktorių moterų procentinė 
dalis padidėjo iki 40 %, o pagrindinių vadovų moterų procentinė 
dalis yra 37 %. Naujojoje 2021–2025 m. įvairovės ir įtraukties 
politikoje ir veiksmų plane numatyta keletas veiksmų, kuriais 
siekiama skatinti moteris tapti vadovėmis: 
• toliau taikyti generalinio sekretoriaus praktiką reguliariai 

siųsti e. laišką direktoriams ir pagrindiniams vadybininkams, 
siekiant paskatinti auditores tapti užduočių vadovėmis; 

• rengti pokalbius arba anonimines apklausas su 
darbuotojomis (kurių kategorija – AD 9 ir aukštesnė), kurios 
dvejoja imtis vadovavimo vaidmens, siekiant suprasti to 
priežastis ir pasiūlyti alternatyvius sprendimus (pavyzdžiui, 
dvi pareigūnės dalijasi užduoties vadovės vaidmeniu); 

• organizuoti neformalius susitikimus, kuriuose patyrusios 
užduočių vadovės galėtų dalytis žiniomis; 
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Pastaba dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2019 m. biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo Audito Rūmų atsakymas 

• pasirūpinti, kad direktoriai kas šešis mėnesius praneštų savo 
kolegijoms apie moterų ir vyrų užimamų užduočių vadovų 
pareigų dalį ir teiktų ataskaitas Generaliniam sekretoriatui. 
Generalinis sekretorius kas pusmetį Administraciniam 
komitetui turi pateikti naujausią informaciją; 

• organizuoti moterų darbuotojų mokymą, ugdomąjį 
vadovavimą ir konsultacijas, kurias teikia karjeros ekspertai 
ir kitos moterys, galinčios būti sektinu pavyzdžiu; 

• surengti pokalbius su lyderystės vystymo programos 
dalyvėmis, parengti diskusijoms skirtą dokumentą, kuriame 
būtų pateikta informacija apie jų motyvaciją ir suvaržymus, ir 
pasiūlyti paramos priemones, pavyzdžiui, mentorystę ir 
ugdomąjį vadovavimą. Išnagrinėti esamas paramos 
iniciatyvas, pavyzdžiui, Komisijos moterų talentų plėtojimo 
programą; 

• rengti baigiamuosius pokalbius su asmenimis, išeinančiais iš 
Audito Rūmų, įskaitant klausimus, kuriais siekiama 
išsiaiškinti, kodėl moterys palieka Audito Rūmus, ir parengti 
dokumentą, kuriame būtų apibendrinta per pokalbius 
atskleista informacija. Kartą per metus analizuoti visus 
baigiamuosius pokalbius ir aptarti įgytą patirtį su 
atitinkamais padaliniais. 
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Pastaba dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2019 m. biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo Audito Rūmų atsakymas 

17. palankiai vertina nuolatines Audito Rūmų pastangas administraciniu 
lygmeniu skatinti vienodas galimybes darbuotojams daryti karjerą ir, visų 
pirma, siekti lyčių pusiausvyros 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; 

N. d. 

18. palankiai vertina Audito Rūmų dalyvavimą Jungtinio lygių galimybių 
komiteto veikloje ir įgyvendinant 2018–2020 m. lygių galimybių veiksmų 
planą, kuris taip pat apima amžiaus ir negalios klausimus; prašo Audito 
Rūmų informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmų 
plano įgyvendinimą; 

Tolesni veiksmai, susiję su 2018–2020 m. veiksmų planu, buvo 
vykdomi įgyvendinant didesnį projektą, skirtą parengti naują 
2021–2025 m. Audito Rūmų įvairovės ir įtraukties politikos 
veiksmų planą, priimtą 2021 m. gegužės mėn. Naujuoju veiksmų 
planu siekiame sumažinti bet kokią galimą nelygybę. Mes 
skatinsime vyrus imti vaiko priežiūros atostogų surengdami 
susitikimus, kuriuose vyrai, išėję vaiko priežiūros atostogų, 
galėtų pasidalyti savo patirtimi arba paprašyti, kad savanoriai 
būtų kontaktiniai asmenys žmonėms, norintiems gauti patarimų 
šia tema.  

Taip pat toliau analizuosime metinę paaukštinimo procedūrą 
ex post, siedami užtikrinti, kad nebūtų šališkumo dėl motinystės 
ar vaiko priežiūros atostogų, darbo ne visą darbo dieną ar bet 
kokių kitų demografiniais darbuotojų veiksnių (pavyzdžiui, 
amžiaus, pilietybės, sutarties rūšies). Mes planuojame teikti 
paramą darbui ne visą darbo dieną, įdiegdami darbuotojų 
skaičiaus sistemą, pagal kurią būtų atlyginama darbuotojų 
grupėms ir kolegijoms už visos darbo dienos ekvivalentų 
praradimą dėl darbo ne visą darbo dieną ir visų ilgesnės trukmės 
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darbuotojų nebuvimo darbe (pavyzdžiui, motinystės atostogų, 
atostogų dėl asmeninių priežasčių, ilgų laikinojo nedarbingumo 
atostogų ir perkėlimo į kitas pareigas). Labiausiai 
nukentėjusiems departamentams kompensuosime šiuos 
nuostolius. 

Galiausiai mes propaguosime tinkamą profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą skatindami pereiti prie kultūrinio ir 
organizacinio susitelkimo į rezultatus, o ne į darbo ir fizinio 
buvimo valandų skaičių, kai mišrios komandos gali dirbti 
lankstesnėje aplinkoje. Visą pirmąjį 2021 m. pusmetį jau 
vykdėme kampaniją, skirtą teisei atsijungti ir darbo bei 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrai, ir planuojame tęsti šią veiklą. 
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19. primygtinai ragina Audito Rūmus siekti toliau gerinti darbuotojų 
geografinę pusiausvyrą (visų pirma AST pareigų grupėje (1–4 ir 5–9 lygiai), 
kurioje dominuoja tam tikrų valstybių piliečiai); ragina Audito Rūmus 
parengti naujų darbuotojų įdarbinimo, atsižvelgiant į geografinę 
pusiausvyrą, veiksmų planą, kaip nustatyta Tarnybos nuostatų 
7 straipsnyje; 

Audito Rūmai dalyvauja tarpinstituciniuose susitikimuose su 
EPSO, kuriuose aptariama geroji patirtis, kaip pritraukti 
įvairesnių kandidatų ir padidinti geografinę darbuotojų 
pusiausvyrą. Toliau bendradarbiausime su EPSO įgyvendinant jos 
projektą, kurio tikslas – bendradarbiaujant su valstybėmis 
narėmis sukurti lygybės ir įvairovės stebėsenos priemonę, skirtą 
įdarbinimui. Be to, Audito Rūmai kartą per metus skelbia 
informaciją apie geografinį atstovavimą Audito Rūmų metiniame 
socialiniame balanse, kuriame pateikiamas visų darbuotojų, 
įskaitant vadovus ir padėjėjus, pasiskirstymas pagal pilietybę. 
Naujoje 2021–2025 m. Audito Rūmų įvairovės ir įtraukties 
politikoje ir veiksmų plane siekiama aptarti su Audito Rūmų 
nariais iš nepakankamai atstovaujamų šalių, kaip pritraukti ir 
(arba) paskatinti teikti paraiškas ir sulaukti įvairesnių kandidatų. 
Vėlesniame etape Audito Rūmai parengs veiksmų planą, į kurį 
bus įtraukta Europos Parlamento pastaba ir Audito Rūmų 
analizė. Audito Rūmai šį veiksmų planą panaudos diskusijoms 
skatinti. 

20. pažymi, kad lanksčiomis darbo sąlygomis gali naudotis visi darbuotojai, 
išskyrus tam tikrų kategorijų darbuotojus, kai tai neįmanoma dėl praktinių 
priežasčių; vis dėlto pažymi, kad didžioji dauguma darbuotojų, kurie 
2019 m. naudojosi tokia darbo tvarka, buvo moterys (87 % ne visą darbo 
dieną dirbančių darbuotojų ir 68 % darbuotojų, kurie išėjo vaiko priežiūros 
atostogų); ragina Audito Rūmus apsvarstyti šią padėtį atsižvelgiant į 
karjeros galimybes ir įvairovės politiką; ragina Audito Rūmus lanksčias 
darbo sąlygas papildyti darbuotojų teisės atsijungti apsauga; 

Vienodos galimybės 
2021 m. gegužės mėn. Audito Rūmai priėmė naują 2021–
2025 m. įvairovės ir įtraukties politikos veiksmų planą. Naujuoju 
veiksmų planu siekiame sumažinti bet kokią galimą nelygybę. 
Mes skatinsime vyrus imti vaiko priežiūros atostogų surengdami 
susitikimus, kuriuose vyrai, išėję vaiko priežiūros atostogų, 
galėtų pasidalyti savo patirtimi arba paprašyti, kad savanoriai 
būtų kontaktiniai asmenys žmonėms, norintiems gauti patarimų 
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šia tema. 
Taip pat toliau analizuosime metinę paaukštinimo procedūrą 
ex post, siedami užtikrinti, kad nebūtų šališkumo dėl motinystės 
ar vaiko priežiūros atostogų, darbo ne visą darbo dieną ar bet 
kokių kitų demografiniais darbuotojų veiksnių (pavyzdžiui, 
amžiaus, pilietybės, sutarties rūšies). Mes planuojame teikti 
paramą darbui ne visą darbo dieną, įdiegdami darbuotojų 
skaičiaus sistemą, pagal kurią būtų atlyginama darbuotojų 
grupėms ir kolegijoms už visos darbo dienos ekvivalentų 
praradimą dėl darbo ne visą darbo dieną ir visų ilgesnės trukmės 
darbuotojų nebuvimo darbe (pavyzdžiui, motinystės atostogų, 
atostogų dėl asmeninių priežasčių, ilgų laikinojo nedarbingumo 
atostogų ir perkėlimo į kitas pareigas). Labiausiai 
nukentėjusiems departamentams kompensuosime šiuos 
nuostolius. 
Galiausiai mes propaguosime tinkamą profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą skatindami pereiti prie kultūrinio ir 
organizacinio susitelkimo į rezultatus, o ne į darbo ir fizinio 
buvimo valandų skaičių, kai mišrios komandos gali dirbti 
lankstesnėje aplinkoje. Visą pirmąjį 2021 m. pusmetį vykdėme 
kampaniją, skirtą teisei atsijungti ir darbo bei asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrai, ir planuojame tęsti šią veiklą. 
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21. sutinka su Audito Rūmų pastabomis, kad didelės pragyvenimo išlaidos 
Liuksemburge yra vienas iš pagrindinių veiksnių, dėl kurių kyla sunkumų 
įdarbinant ir išlaikant darbuotojus; pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl 
didėjančios perkamosios galios skirtumo problemos, kylančios 
Liuksemburge dirbantiems Sąjungos pareigūnams; 

N. d. 

Pastatai, saugumas 
22. palankiai vertina K2 pastato modernizaciją, kurios tikslas – atnaujinti 
šio pastato techninę įrangą, atsižvelgiant į naujus susirūpinimą keliančius 
poveikio aplinkai klausimus, taip pat pertvarkyti dabartines archyvo 
patalpas, kurios dėl skaitmeninimo yra nebereikalingos, į kelias bendras 
bendram darbui ir darbuotojų gerovei skirtas erdves, pavyzdžiui, posėdžių 
ir vaizdo konferencijų sales ir kavos kampelius; 

N. d. 

23. 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 toliau 
dirba 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; 

N. d. 
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24. 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 
turėjo būti užbaigtas 2020 m.; pažymi, kad 2019 m., be įprastų išlaidų, kaip 
antai periodiško įrangos tikrinimo išlaidų, Audito Rūmai investavo 
123 000 eurų į fizinio saugumo priemones; 

N. d. 

25. atkreipia dėmesį į priemones, kurių imtasi darbuotojų saugos srityje, 
t. y. nenumatytų atvejų planą siekiant reaguoti į didelio masto incidentus, 
vidaus procedūrą galimos branduolinės avarijos atveju ir susitarimą dėl 
paslaugų lygio su Europos išorės veiksmų tarnyba, kad būtų galima 
pasinaudoti jos patarimais dėl misijų į didelio ir kritinio grėsmės lygio šalis; 

N. d. 

Aplinka 
26. 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. laikotarpiu ir Audito Rūmai priėmė naują veiksmų dėl kritiškos 
klimato padėties planą; pažymi, kad duomenys apie Audito Rūmų CO2 
pusiausvyrą kasmet skelbiami jų svetainėje, kad būtų galima stebėti Audito 
Rūmų pastangas sumažinti anglies dioksido išmetimo rodiklius, 
įgyvendinant platesnės apimties EMAS projektą, ir pasiekti augimo 
strategijoje „Europa 2020“ nustatytą darnaus vystymosi tikslą, kurį 
2010 m. patvirtino Europos Vadovų Taryba; 

N. d. 
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Skaitmenizacija, kibernetinis saugumas 
27. palankiai vertina tai, kad 2018 m. viduryje Audito Rūmai priėmė trejų 
metų kibernetinio saugumo veiksmų planą; pažymi, kad 2019 m. buvo 
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; 

N. d. 

28. palankiai vertina tai, kad įsteigtas iniciatyvinis komitetas 
skaitmeninimo klausimais, siekiant daryti pažangą vykdant skaitmeninę 
audito transformaciją pagal iniciatyvą „Audito Rūmų audito 
skaitmeninimas“ (angl. „ECA audit goes digital“); pažymi, kad 2019 m. 
Audito Rūmų tarpdisciplininių inovacijų laboratorija „ECALab“, kurios 
veikla daugiausia dėmesio skiriama audito skaitmeninei transformacijai 
naudojant duomenis ir technologijas, padėjo įvykdyti dešimt audito 
užduočių, įskaitant bandomąjį didelių duomenų kiekių naudojimo veiklos 
auditui projektą; prašo Audito Rūmų pranešti Parlamentui apie visas 
kliūtis, su kuriomis susidurta prašant duomenų kompiuterio skaitomu 
formatu iš Sąjungos institucijų; 

Technologijos ir duomenys audito srityje 
Audito Rūmai savo 2021–2025 m. strategijoje kaip pagrindinį 
strateginį prioritetą nurodė platesnį technologijų ir duomenų 
naudojimą audito srityje ir nustatė tikslus, kaip paspartinti 
audito darbo skaitmeninę transformaciją. Be kita ko, tai: i) 
„stengsimės gauti saugią ir paprastą prieigą prie audituojamų 
subjektų duomenų“; ii) „savo darbe puoselėsime skaitmeninę 
audito kultūrą ir mąstyseną“; iii) „investuosime į būtinus visų 
mūsų darbuotojų įgūdžius ir žinias“; ir iv) „įgyvendinsime naujas 
mūsų audito sričiai tinkamas skaitmenines audito priemones ir 
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29. palankiai vertina tai, kad 2019 m. balandžio mėn. buvo paskelbtas 
Audito Rūmų sprendimas Nr. 6–2019 dėl atvirųjų duomenų politikos ir 
pakartotinio dokumentų naudojimo ir kad Audito Rūmų IT sistemos 
grindžiamos patikimais architektūros principais, kuriuos taikant 
atsižvelgiama į kartu su kitomis institucijomis perkamų pagrindinių 
technologijų sąnaudų ir naudos metodą; palankiai vertina tai, kad 
vadovaujantis šiais principais Audito Rūmuose naudojamos atvirojo kodo 
technologijos; ragina Audito Rūmus teikti pirmenybę atvirojo kodo 
technologijoms, siekiant užkirsti kelią susaistymui su pardavėju, išlaikyti 
savo techninių sistemų kontrolę, užtikrinti griežtesnes naudotojų 
privatumo ir duomenų apsaugos priemones ir padidinti saugumą bei 
skaidrumą visuomenei; 

būdus, įskaitant automatizuotą duomenų rinkimą ir analizę, taip 
pat pasinaudosime esamais Audito Rūmų skaitmeniniais 
pajėgumais“. 

Šiems tikslams pasiekti Audito Rūmai patvirtino Iniciatyvinio 
komiteto skaitmeninimo klausimais parengtą duomenų ir 
technologijų naudojimo audito srityje plėtros planą, kurį per 
ateinančius penkerius metus turi įgyvendinti visos institucijos 
departamentai. Plano įgyvendinimo etape prioritetas bus ištirti 
galimybę gauti duomenis iš ES institucijų ir galimybę Audito 
Rūmams gauti duomenis naudojamu formatu. Atsižvelgdami į 
tai, pranešime apie visus sunkumus, su kuriais susidursime 
gaudami kompiuterio skaitomus duomenis iš institucijų. 

Sukurta nauja grupė, skirta duomenų mokslo ir technologijų 
naudojimui audito srityje remti. Ją sudaro kvalifikuoti duomenų 
mokslininkai ir IT auditoriai, ji glaudžiai bendradarbiauja su visais 
audito rūmais, kad toliau skaitmenintų mūsų audito darbą. 

30. su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. Audito Rūmai parengė veiksmų 
planą, kurį būtina parengti atsižvelgiant į Reglamentą (ES) 2016/679 ir 
kuris turi atitikti tą reglamentą, kai jis pradedamas taikyti Sąjungos 
institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms; pažymi, kad 2019 m. 
buvo pertvarkytos su atsakomybe už duomenų apsaugą ir informacijos 
saugumą susijusios pareigos, siekiant paskirstyti ir padidinti skirtus 
išteklius; 



 47 

 

Pastaba dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2019 m. biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo Audito Rūmų atsakymas 

31. ragina Audito Rūmus laikytis Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno rekomendacijų ir iš naujo derėtis dėl tarpinstitucinio 
licencijavimo susitarimo ir įgyvendinimo sutarties, kuriuos 2018 m. 
pasirašė Sąjungos institucijos ir bendrovė „Microsoft“, siekiant užtikrinti 
technologinį suverenumą, išvengti susaistymo su pardavėju ir kontrolės 
stokos, taip pat užtikrinti asmens duomenų apsaugą; 

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“. 

Audito Rūmai atidžiai atsižvelgia į Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūno rekomendacijas ir visapusiškai remia ES 
institucijų (kurioms atstovauja EC-DIGIT) pastangas pritaikyti 
susitarimą su „Microsoft“ prie Europos Sąjungos reglamento. 

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 
32. ragina Audito Rūmus toliau kurti sinergiją su kitomis Sąjungos 
institucijomis ir racionalizuoti veiklą plėtojant tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą; pažymi, kad Audito Rūmai naudojasi kitų institucijų 
teikiamomis arba bendrai su jomis naudojamomis priemonėmis ir 
paslaugomis, pavyzdžiui, su Komisijos Individualių išmokų administravimo 
ir mokėjimo biuru sudarytu susitarimu dėl paslaugų lygio, kuris apima 
pensijų, finansinių teisių ir darbo užmokesčio tvarkymą; pažymi, kad 
Audito Rūmai naudojasi Komisijos IT priemonėmis, pavyzdžiui, 
komandiruočių, žmogiškųjų išteklių, mokymo ir vertimo srityse; palankiai 

Susitarimai dėl paslaugų lygio 
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. Audito Rūmai yra 
suinteresuoti skatinti sinergiją su kitomis ES institucijomis 
pasirašydami susitarimus dėl paslaugų lygio; mes ketiname 
pasinaudoti visomis galimybėmis bendradarbiauti su kitomis ES 
institucijomis ir įstaigomis. Šiuo metu Audito Rūmai yra sudarę 
didelės apimties susitarimą dėl paslaugų lygio su Europos 
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vertina dalyvavimą bendrose pirkimo procedūrose su įvairiomis kitomis 
institucijomis IT, vertimo ir kt. srityse; 

Komisija, apimantį sveikatos draudimą, nedarbo draudimą, 
pensijas, darbo užmokesčio apskaičiavimą ir mokėjimą, 
finansinių teisių ir komandiruočių išlaidų valdymą; ir su kitomis 
ES institucijomis dėl tarpinstitucinių IT programų teikimo. Nors 
oficiali sąnaudų ir naudos analizė ne visada atliekama, šie 
susitarimai Audito Rūmams teikia akivaizdžios naudos. Su 
Komisija bendradarbiaujame ir kitose srityse, pavyzdžiui, 
profesinio mokymo srityje, ir kartu su kitomis institucijomis 
organizuojame įvairias viešųjų pirkimų procedūras. Audito 
Rūmai lengvai pasinaudos kitomis tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo galimybėmis. 

33. pripažįsta, kad remiantis metodika, dėl kurios sutarė institucijos, 
2019 m. užsakomųjų vertimo paslaugų išlaidos siekė 2 740 366 eurus ir 
kad, jei atitinkamus vertimus būtų atlikę institucijos etatiniai vertėjai, to 
paties skaičiaus puslapių vertimo išlaidos būtų buvę 4 647 880 eurų; 

N. d. 
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34. prašo Audito Rūmų suteikti informaciją apie visus patobulinimus, 
atliktus siekiant didinti administracinių procesų, kurie, nuolat didėjant 
darbo krūviui, yra itin svarbūs, efektyvumą; be to, primena, kad būtina 
įgyvendinti pradėtas reformas, siekiant užtikrinti, kad Audito Rūmai turėtų 
reikiamas priemones būsimiems sunkumams įveikti; 

Mūsų darbo veiksmingumas 
Audito Rūmai nuolat siekia didinti savo darbo veiksmingumą tiek 
patikinimo, tiek veiklos audito srityje. Vadovaudamiesi savo 
2021–2025 m. strategija, per šį laikotarpį peržiūrėsime savo 
metodiką ir praktiką, kad galėtume atlikti ir pritaikyti patikinimo 
audito darbą. Tai apima geresnį duomenų ir IT priemonių bei 
technologijų naudojimą, kurio potencialą matome trumpuoju 
laikotarpiu atliekant mūsų finansinius auditus, susijusius su 
finansinių ataskaitų patikimumu, ir pajamų bei administracinių 
išlaidų tvarkingumo auditus. 
Audito Rūmai naudojasi visomis galimybėmis supaprastinti savo 
procedūras, padidinti efektyvumą ir kuo daugiau išteklių skirti 
pagrindinei veiklai. Naujausias mūsų pastangų šia linkme 
pavyzdys – ketinimas sumažinti vien tik mūsų Kalbų ir 
redagavimo direktorato vertimo ir redagavimo darbų apimtis, 
mažinant redagavimo darbų apimtis ir dažniau naudojantis 
užsakomosiomis paslaugomis, kad vertėjai galėtų teikti daugiau 
tiesioginės pagalbos auditoriams atliekant auditą, pavyzdžiui, 
padėti rengti audito ataskaitas ir versti žodžiu per susitikimus su 
audituojamais subjektais. 
2018–2020 m. strateginiu laikotarpiu vidutinė specialiųjų 
ataskaitų rengimo trukmė buvo 15,1 mėnesio. 2013–2017 m. 
laikotarpiu ji buvo lygi 16,9 mėnesio. Toliau stengsimės 
sutrumpinti vidutinį specialiųjų ataskaitų rengimo laiką, 
išlaikydami kokybę. 
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35. prašo Audito Rūmų išanalizuoti galimybę prisijungti prie Skaidrumo 
registro, remiantis susitarimu dėl paslaugų lygio; pripažįsta Audito Rūmų ir 
kitų Sąjungos institucijų bei įstaigų tarpinstitucinį bendradarbiavimą 
sudarant susitarimus dėl paslaugų lygio; prašo pateikti informaciją apie tai, 
ar prieš sudarant bet kokį susitarimą atliekama sąnaudų ir naudos analizė; 

2020 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamentas, Europos Komisija 
ir Taryba politiniu lygmeniu patvirtino tarpinstitucinį susitarimą 
dėl privalomo Skaidrumo registro. Naujasis susitarimas pakeis 
2014 m. susitarimą. Kai trys institucijos jį priims pagal savo 
procedūras, jis bus paskelbtas ES oficialiajame leidinyje ir 
įsigalios dvidešimtą dieną po jo paskelbimo. Audito Rūmai 
atkreipia dėmesį į Tarpinstitucinio susitarimo 11 straipsnyje 
numatytą galimybę. 

36. palankiai vertina 2019 m. pasirašytą administracinį susitarimą, kuriuo 
nustatomas Audito Rūmų ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
struktūrizuotas bendradarbiavimo pagrindas ir sudaromos palankesnės 
sąlygos laiku keistis informacija remiantis Reglamentu (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013 ir Audito Rūmų sprendimais, susijusiais su vidaus tyrimais; 
palankiai vertina tai, kad susitarimas jau padeda užtikrinti veiksmingesnį 
Audito Rūmų ir OLAF bendradarbiavimą ir įsteigti nuolatiniai kontaktiniai 
centrai, suteikiantys galimybę dažnai keistis informacija ir greičiau bei 
reguliariau teikti grįžtamąją informaciją apie bylas, kurias Audito Rūmai 
perduoda OLAF; pažymi, kad šis susitarimas taip pat apima nuostatas dėl 
neoperatyvinių klausimų, pavyzdžiui, dėl mokymų, praktinių seminarų ir 
darbuotojų mainų organizavimo; pažymi, kad 2019 m. Audito Rūmai OLAF 
pranešė apie dešimt įtariamo sukčiavimo atvejų, 2018 m. – apie devynis 
atvejus (aštuoni atvejai nustatyti atliekant auditą, o du įskundimus pateikė 
tretieji asmenys); 

N. d. 
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37. pažymi, kad Europos prokuratūra ir Audito Rūmai sutarė aptarti 
būsimą administracinį susitarimą, kad numatytų savo bendradarbiavimo 
sistemą; prašo, kad Audito Rūmai Parlamento Biudžeto kontrolės 
komitetui pateiktų atitinkamą informaciją; palankiai vertina tai, kad Audito 
Rūmai prisidėjo kuriant Europos prokuratūros vidaus audito tarnybą; 

Administracinis susitarimas su Europos prokuratūra 
Audito Rūmai ir Europos prokuratūra susitarė ir patvirtino darbo 
susitarimą, kuris buvo pasirašytas 2021 m. rugsėjo mėn. 
Susitarime pabrėžiamas bendras interesas kuo labiau padidinti 
kovos su sukčiavimu, korupcija ir kita nusikalstama žala ES 
finansiniams interesams efektyvumą ir, kai įmanoma, vengti 
veiksmų dubliavimo. Visų pirma buvo susitarta dėl šių punktų ir 
sąlygų: savalaikio bendradarbiavimo informacijos ir duomenų 
perdavimo, prieigos ir keitimosi jais srityje; atsargumo 
priemonių iš Audito Rūmų pusės; Europos prokuratūros teisės 
patekti į Audito Rūmų patalpas, kad ji galėtų atlikti tyrimus; 
Europos prokuratūros informacijos teikimo Audito Rūmams 
audito tikslais. Abi šalys taip pat bendradarbiauja rengiant 
mokymus bendro intereso srityse ir gali keistis darbuotojais. 
Taip pat numatomi reguliarūs Audito Rūmų ir Europos 
prokuratūros susitikimai. 

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

N. d. 
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39. 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 technologijų ir nukentėjusiems nuo nelaimių ir katastrofų 
skiriamų lėšų audito klausimais, taip pat jos audito ir etikos specialios 
paskirties grupės veikloje; 

N. d. 

40. 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; prašo į šį procesą 
įtraukti nacionalines gestų kalbas; 

Nacionalinių gestų kalbų vartojimas 
Audito Rūmai atliks nacionalinių gestų kalbų įtraukimo galimybių 
analizę. 

41. 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 

N. d. 
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vertina atnaujintą Audito Rūmų svetainę, kurioje dabar dar paprasčiau 
susipažinti su Audito Rūmų veikla ir produktais ir juos stebėti; 

42. palankiai vertina tai, kad Audito Rūmais vis labiau domisi žiniasklaida, 
kuri ypač plačiai informuoja apie Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas; N. d. 

Vidaus valdymas, vidaus kontrolė, veiklos rezultatai 
43. pripažįsta, kad Audito Rūmai taiko pagrindinių veiklos rezultatų 
rodiklių rinkinį pažangai stebėti; pripažįsta, kad Audito Rūmai taiko tam 
tikrą pagrindinių veiksmingumo rodiklių rinkinį padarytai pažangai stebėti, 
džiaugdamasis pažymi, kad Audito Rūmų atlikta analizė atskleidė, jog 96 % 
2015 m. 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 6 metines ataskaitas, 36 specialiąsias ataskaitas, 3 
nuomones, 18 audito peržiūrų ir 4 kitus leidinius, ir tai yra dalis iš 2019 m. 
paskelbtų 67 leidinių; pažymi, kad 2019 m. maždaug 52 % Audito Rūmų 
audito išteklių buvo panaudota rengiant patikinimo pareiškimą ir atliekant 
Sąjungos agentūrų ir kitų įstaigų finansinius auditus; prašo Audito Rūmų 
pateikti ataskaitą dėl savo specialiųjų ataskaitų ir kitų produktų poveikio ir 
pasitenkinimo jais lygio, taip pat dėl pasirinktų audito temų; 

Mūsų darbo pridėtinės vertės vertinimas 
Vertiname tikėtiną savo darbo poveikį ir naudingumą, kaip jį 
suvokia mūsų ataskaitų skaitytojai Europos Parlamente, 
Taryboje ir Komisijoje, ES agentūrose, valstybių narių 
nuolatinėse atstovybėse, valstybių narių agentūrose ir AAI bei 
NVO, akademinėse bendruomenėse, žiniasklaidoje ir kitose 
šalyse. Nuo 2018 m. atliekame anonimines elektronines 
apklausas, kuriose prašome mūsų ataskaitų skaitytojų pateikti 
atsiliepimų apie atrinktą tam tikrą jų skaičių. Respondentai gali 
pateikti kokybinės grįžtamosios informacijos apie ataskaitas ir 
bendro pobūdžio pasiūlymų dėl mūsų darbo. Šią informaciją 
skelbiame konkrečiame savo metinių veiklos ataskaitų skirsnyje. 
2020 m. 84 % mūsų apklausų respondentų mano, kad mūsų 
leidiniai yra naudingi (2019 m. – 88 %), o 75 % mano, kad mūsų 
ataskaitos gali turėti poveikį (2019 m. – 81 %). Priėmus 2021–
2025 m. strategiją, taip pat peržiūrėsime, o prireikus ir 
atnaujinsime, savo veiksmingumo vertinimo priemones. 
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44. ragina Audito Rūmus ieškoti būdų pateikti daugiau informacijos apie 
kitų Sąjungos institucijų administracines išlaidas, susijusias su biudžeto 
įvykdymo patvirtinimu; pakartoja, kad, vadovaujantis Audito Rūmų bendru 
audito metodu, būtina atlikti tolesnį auditą ir tikslingesnį vertinimą; 
pakartoja savo raginimą atlikti tikslingesnę kitų Sąjungos institucijų 
administracinių išlaidų ir paramos veiklos peržiūrą, visų pirma tuomet, kai 
tai susiję su vis didesnę svarbą įgyjančiais ar net kritiniais klausimais; 

DFP 5 išlaidų kategorijos „Administravimas“ auditas atliktas 
pagal Audito Rūmų patikinimo pareiškimo audito metodiką, 
todėl galime pateikti konkretų vertinimą. Jau daugelį metų 
nuolat pranešame, kad ši sritis yra mažai rizikinga, o klaidų lygis 
neviršija reikšmingumo lygio. 2019 m. mūsų audito darbas 
apėmė priežiūros ir kontrolės sistemų tikrinimą pasirinktose ES 
įstaigose ir sutartininkų skaičiaus padidėjimą. 
Vadovaudamiesi savo 2021–2025 m. strategija, savo metinėje 
ataskaitoje stengsimės papildyti kiekybinę informaciją 
kokybiniais elementais, pagrįstais konkrečių sistemų ir atitikties 
užtikrinimo darbo rezultatais. Audito Rūmų programavimo 
metodas apima kruopščią auditų atranką, atsižvelgiant į mūsų 
strateginius tikslus, nustatytą riziką ir suinteresuotųjų šalių 
(įskaitant EP komitetų pirmininkų konferencijos) nuomonę. 
Dedame visas pastangas, kad pagal turimus išteklius atrinktume 
aktualias audito temas. 
Šiuo metu Audito Rūmai svarsto savo patikinimo pareiškimo 
audito metodą, tačiau pažymi, kad norint pateikti papildomų 
išlaidų sričių klaidų lygius, reikėtų gerokai padidinti išteklius. 
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45. palankiai vertina Audito Rūmų pastangas vadovaujantis Finansiniu 
reglamentu savo specialiąsias ataskaitas parengti iš esmės per 13 mėnesių, 
tačiau pažymi, kad vidutiniškai specialiosios ataskaitos vis dar parengiamos 
per ilgesnį laikotarpį. 

Mūsų darbo veiksmingumas 
Audito Rūmai nuolat siekia didinti savo darbo veiksmingumą tiek 
patikinimo, tiek veiklos audito srityje. Vadovaudamiesi savo 
2021–2025 m. strategija, per šį laikotarpį peržiūrėsime savo 
metodiką ir praktiką, kad galėtume atlikti ir pritaikyti patikinimo 
audito darbą. Tai apima geresnį duomenų ir IT priemonių bei 
technologijų naudojimą, kurio potencialą matome trumpuoju 
laikotarpiu atliekant mūsų finansinius auditus, susijusius su 
finansinių ataskaitų patikimumu, ir pajamų bei administracinių 
išlaidų tvarkingumo auditus. 

Audito Rūmai naudojasi visomis galimybėmis supaprastinti savo 
procedūras, padidinti efektyvumą ir kuo daugiau išteklių skirti 
pagrindinei veiklai. Naujausias mūsų pastangų šia linkme 
pavyzdys – ketinimas sumažinti vien tik mūsų Kalbų ir 
redagavimo direktorato vertimo ir redagavimo darbų apimtis, 
mažinant redagavimo darbų apimtis ir dažniau naudojantis 
užsakomosiomis paslaugomis, kad vertėjai galėtų teikti daugiau 
tiesioginės pagalbos auditoriams atliekant auditą, pavyzdžiui, 
padėti rengti audito ataskaitas ir versti žodžiu per susitikimus su 
audituojamais subjektais. 

2018–2020 m. strateginiu laikotarpiu vidutinė specialiųjų 
ataskaitų rengimo trukmė buvo 15,1 mėnesio. 2013–2017 m. 
laikotarpiu ji buvo lygi 16,9 mėnesio. Toliau stengsimės 
sutrumpinti vidutinį specialiųjų ataskaitų rengimo laiką, 
išlaikydami kokybę. 
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46. 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 (IAS), atliktos laikantis 
Audito Rūmuose galiojančių taisyklių ir procedūrų; 

N. d. 

47. pažymi, kad Teisingumo Teismo generalinis advokatas savo 2020 m. 
gruodžio 17 d. nuomonėje nurodė, jog vienas konkretus narys pažeidė 
Audito Rūmų narių elgesio kodeksą, nes piktnaudžiavo su jo pareigomis 
susijusiomis teisėmis ir privilegijomis vykdydamas su pareigomis 
nesusijusią veiklą, nebuvo darbe be pateisinamos priežasties ir nepranešė 
apie išorės veiklą, neteisėtai perdavė konfidencialią informaciją ir turėjo 
interesų konfliktą; palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai paprašė OLAF 
atlikti tyrimą, perdavė bylą Teisingumo Teismui ir yra įsipareigoję taikyti 
rekomenduojamas sankcijas, kad būtų padengti visi Sąjungos biudžeto 
nuostoliai; 

N. d. 
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48. pažymi, kad atlikus auditą nustatyta, jog OLAF tirta konkretaus nario 
byla yra pavienis atvejis; pažymi, 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 IAS 
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; 

N. d. 

49. atkreipia dėmesį į generalinio advokato 2020 m. gruodžio 17 d. 
pateiktą nuomonę, kurioje jis aiškiai nurodo, kad buvo pažeisti su Audito 
Rūmų nario pareigomis susiję įsipareigojimai, ir rekomenduoja taikyti 
sankciją – atimti iš konkretaus nario teisę į du trečdalius pensijos ir 
susijusių išmokų nuo sprendimo priėmimo šioje byloje dienos; 

N. d. 
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50. pažymi, kad visos IAS 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. IAS 
užbaigė dvi likusias 2018 m. metinės darbo programos užduotis; pažymi, 
kad IAS 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 IAS rekomendacija plėtoti kokybės kontrolės priemones; 

N. d. 

51. pripažįsta, kad IAS 2019 m. peržiūrėjo sprendimo dėl Audito Rūmų 
vidaus kontrolės sistemos projektą; pažymi, kad IAS 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; 

N. d. 
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52. palankiai vertina tai, kad, IAS nuomone, remiantis grėsmių saugumui 
registru ir veiklos tikslais, apskritai buvo atlikti patikimi generalinio 
sekretoriato direktoratų daugumos didelės rizikos veiklos sričių ex post 
patikrinimai; vertina tai, kad Parlamentas informuojamas (ypač 
atsižvelgiant į praeityje kilusias problemas, kurios nustatytos OLAF 
atliekant tyrimą dėl konkretaus Audito Rūmų nario) apie tai, kad IAS 
nenustatė jokių svarbių trūkumų, dėl kurių būtų galima rimtai suabejoti 
deleguotojo leidimus suteikiančio pareigūno įdiegtų vidaus kontrolės 
sistemų, susijusių su atliktų finansinių operacijų teisėtumu ir tvarkingumu, 
bendru patikimumu 2019 m.; pageidautų tokią informaciją gauti ir ateityje; 

Vidaus audito tarnyba ir toliau kasmet teiks šią informaciją 
biudžeto valdymo institucijoms „Europos Audito Rūmų metinėje 
ataskaitoje biudžeto įvykdymą tvirtinančioms institucijoms apie 
vidaus audito funkciją“. 

53. 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; pažymi, kad 2019 m. keturių 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; 

N. d. 
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Pastaba dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2019 m. biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo Audito Rūmų atsakymas 

Skaidrumas 
54. 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; atkreipia dėmesį į naujas taisykles, susijusias su 
naudojimusi tarnybiniais automobiliais ir vairuotojų paslaugomis, siekiant 
užtikrinti, kad narių kelionės būtų susijusios tik su jų pareigų vykdymu; 
pakartoja savo nuomonę, kad tarnybinės transporto priemonės neturėtų 
būti naudojamos privačiais tikslais jokiomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į 
tai, kad tokia praktika gali pakenkti Audito Rūmų ir apskritai Sąjungos 
institucijų reputacijai; pažymi, kad 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos 
taisyklės, kuriose nustatyta 100 eurų mėnesinė įmoka už transporto 
priemonių naudojimą ne tarnybos reikmėms, taip pat nustatyta, kad nariai 
ir generalinis sekretorius turės padengti tam tikras išlaidas ir mokesčius; 

N. d. 
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55. apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmai ėmėsi labai nedaug tolesnių 
veiksmų reaguodami į 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliucijos 
18 dalį, kurioje nurodoma būtinybė turėti Audito Rūmų narių atostogų 
registrą; pažymi, kad Audito Rūmai apsvarstys galimybę atlikti lyginamąją 
kitose Sąjungos institucijose galiojančių taisyklių ir geriausios praktikos, 
susijusios su Reglamente (ES) 2016/300 nurodytų Sąjungos aukšto rango 
pareigūnų buvimu ir nebuvimu, analizę; primena, kad Parlamentas aiškiai 
paragino Audito Rūmus nustatyti procedūras, pagal kurias būtų tvarkomas 
narių metinių atostogų, laikinojo nedarbingumo atostogų ir nebuvimo 
darbe dėl kitų priežasčių atvejų registras, siekiant užtikrinti, kad visos narių 
atostogos būtų veiksmingai registruojamos; pabrėžia, kad dabartinė 
praktika galėtų pakenkti Sąjungos piliečių ir institucijų pasitikėjimui Audito 
Rūmais; 

Atostogų registras 
Audito Rūmų nariai, kaip ir kitose aukšto lygio ES institucijose 
lygiavertes pareigas einantys asmenys, neturi teisių į kasmetines 
atostogas. Jie nėra susiję darbo santykiais su institucija ir nėra 
pareigūnai pagal Tarnybos nuostatus. 2021 m. lyginamasis kitų 
institucijų, ypač tų, kurių nariams taikomas Reglamentas 
2016/300, praktikos tyrimas patvirtino šią padėtį. 
Tačiau pagal Sutartis Audito Rūmų nariai privalo atsidėti savo 
įgaliojimų vykdymui (Audito Rūmų narių ir buvusių narių elgesio 
kodekso 10 straipsnis „Įsipareigojimai ir lojalumas“, OL L 30/10, 
2021 1 28) ir tarnauti Sąjungai. Ši įsipareigojimo pareiga apima 
pareigą dalyvauti tam tikruose posėdžiuose. 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. 
Reguliariai sudarome narių, dalyvaujančių Audito Rūmų, 
Administracinio komiteto ir kolegijų posėdžiuose, sąrašus. Pirmą 
kartą mūsų 2020 m. metinėje veiklos ataskaitoje apie tai 
pateikiama informacija (49 p.). Ateinančiais metais ketiname 
toliau teikti tokią informaciją apie narių dalyvavimą. Iš pateiktų 
duomenų matyti, kad dėl didelio lankomumo nekilo jokių 
klausimų dėl kvorumo. 
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Pastaba dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2019 m. biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo Audito Rūmų atsakymas 

56. pažymi, 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 Audito Rūmų 
pirmininkas leido nedalyvauti; pažymi, kad dalyvių sąrašas apibrėžtas 
Audito Rūmų taisyklėse, kuriomis įgyvendinamos šios institucijos darbo 
tvarkos taisyklės; 

N. d. 

Interesų konfliktas, priekabiavimas, informavimas apie pažeidimą 
57. 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 pripažįsta, kad kiekvieno 
atvejo tyrimai buvo atliekami viduje, todėl dėl jų nepatirta jokių papildomų 
išlaidų; palankiai vertina ketinimą kas trejus metus vertinti Audito Rūmų 
įgyvendinamą darbuotojų apsaugos nuo priekabiavimo politiką ir tai, kad 
šis vertinimas turėjo būti atliktas 2020 m.; 

Priekabiavimo atvejai 
2019 m. Teisės tarnyba užregistravo tris skundus dėl tariamo 
priekabiavimo. Abiem atvejais paskyrimų tarnyba nusprendė 
pradėti administracinį tyrimą. Abu atvejai buvo tiriami 
vadovaujantis Audito Rūmų sprendimu Nr. 99–2007, kuriuo 
nustatomos bendrosios administracinių tyrimų atlikimo 
įgyvendinimo taisyklės. Viena byla buvo nutraukta netaikant 
drausminių priemonių, nes trūko įrodymų, patvirtinančių 
tariamą priekabiavimą. Kitu atveju paskyrimų tarnyba padarė 
išvadą, kad buvo netinkamas elgesys, ir buvo paskirtas 
perkėlimas į žemesnę pakopą. Trečių atveju Etikos komitetas 
pateikė nuomonę, kuria remiantis byla buvo nutraukta 
nesiimant tolesnių veiksmų. Dabartinė Audito Rūmų vidaus 
teisinė sistema, susijusi su priekabiavimu, turi būti peržiūrėta. 
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Pastaba dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2019 m. biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo Audito Rūmų atsakymas 

58. atkreipia dėmesį į tai, kad Lenkijos ir Kroatijos aukščiausiosios audito 
institucijos atliko svarbų 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; 

Etikos sistema 
Audito Rūmai jau atsižvelgė į didžiąją dalį kolegų rekomendacijų 
atnaujindamas Elgesio kodeksą ir narių etikos sistemą, taip pat 
atnaujindamas patarėjų etikos klausimais grupės įgaliojimus ir 
sudėtį. Šiuo metu atnaujiname visiems darbuotojams skirtą 
etikos sistemą, šis darbas apims išsamų etikos rizikos vertinimą. 
Be to, Audito Rūmų etikos sistema yra viena iš galimai 
aktualiausių 2023 m. audito užduočių. Naujoji etikos sistema 
priskiriama prie prioritetinių užduočių, tačiau sistemos 
atnaujinimas atidėtas iki 2022 m., todėl jos auditas galėtų būti 
atliktas 2023 m. 
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Pastaba dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2019 m. biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo Audito Rūmų atsakymas 

59. pritaria tarpusavio vertinimo išvadoms, kad reikėtų nustatyti 
reikalavimą nuolat atnaujinti interesų deklaracijas, nes tuomet jos taptų 
patikimesnėmis; dar kartą pakartoja, kad yra susirūpinęs, kad interesų 
deklaracijos teikia pats asmuo ir kad, atsižvelgiant į dabartinę teisinę 
sistemą, nei Audito Rūmai, nei jų Etikos komitetas neturi įgaliojimų vykdyti 
tyrimus, kad galėtų kontroliuoti deklaruojamų duomenų teisingumą ir 
išsamumą; ragina Audito Rūmus užtikrinti, kad jo nariai pateiktų interesų 
deklaracijas, o ne interesų konflikto nebuvimo deklaracijas; pabrėžia, kad 
reikia sugriežtinti dabartines procedūras, įskaitant Etikos komiteto 
procedūras, siekiant užtikrinti, kad nebūtų interesų konfliktų; sutinka, kad 
Etikos komitetas atlieka itin svarbų vaidmenį, kadangi Audito Rūmų 
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 dvejus metus po išėjimo iš Audito Rūmų, išorės 
veiklą, tačiau tai savaime negali būti laikoma veiksminga interesų konflikto 
nebuvimo užtikrinimo priemone, kaip jau nurodyta praėjusių metų 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliucijoje; palankiai vertina tai, kad 
priimtas persvarstytas Audito Rūmų narių ir buvusių narių elgesio 
kodeksas ir ypač tai, kad interesų deklaracijose reikalaujama išsamesnės 
informacijos ir sustiprintas Etikos komiteto vaidmuo; pažymi, kad Audito 
Rūmai paskelbs metinę savo elgesio kodekso taikymo ataskaitą; taip pat 
pažymi, kad Audito Rūmai šiuo metu peržiūri darbuotojų etikos sistemą. 

Deklaracijos 
Pagal naujai atnaujintą (2021 m. sausio mėn.) Audito Rūmų 
narių ir buvusių narių elgesio kodeksą Audito Rūmų nariai 
privalo pateikti „Interesų deklaraciją“, kurią dabar reikia pateikti 
kasmet, o tam tikrais specifiniais atvejais, pavyzdžiui, 
reikšmingai pasikeitus deklaruojamai informacijai, – ir dažniau. 
Nariai yra atsakingi už savo pačių deklaracijas, kurios skelbiamos 
mūsų interneto svetainėje. 
Mūsų naujojo Elgesio kodekso 19 straipsnio 7 dalyje numatyta, 
kad Audito Rūmai kasmet priima ataskaitą dėl kodekso taikymo, 
įskaitant Etikos komiteto darbą. Ši ataskaita skelbiama Audito 
Rūmų interneto svetainėje. 
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Deleguotojo leidimus suteikiančio 
pareigūno deklaracija 
87 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; ir 

— kontrolės sąnaudų ir naudos santykis yra proporcingas. 

88 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. 

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

Priimta Liuksemburge 2022 m. kovo 24 d. 

 

 
Zacharias Kolias 
Generalinis sekretorius 
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Priedai 

I priedas. 2021 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo 
ataskaita 
Norėdami susipažinti su dokumentu, spustelėkite čia. 

https://www.eca.europa.eu/Documents/Annual%20accounts%20of%20ECA/ECA_Report_on_Budgetary_and_Financial_Management_2021_EN.pdf
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