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Aukšto lygio konferencija ES atskaitomybės gerinimo tema 
Audito Rūmai pradeda dialogą su suinteresuotosiomis šalimis ES 
ir nacionaliniu lygmenimis 

Europos Audito Rūmai šiandien surengė aukšto lygio konferenciją, į kurią susirinko daugelis tų, kam rūpi 
užtikrinti, kad Europos Sąjunga atsiskaitytų už viešąsias lėšas, surinktas įgyvendinti ES tikslus. Politikos 
formuotojai, parlamentarai, ES ir nacionaliniai auditoriai, ekspertų grupių nariai ir akademiniai 
darbuotojai nagrinėjo dabartinę ES atskaitomybės tvarką ir iškėlė kritinių minčių dėl to, kaip ši tvarka 
galėtų būti keičiama per artimiausius metus. Tam, kad visuomenei būtų teikiamas geresnis paveikslas, 
kaip veikia ES politikos ir programos, būtinas glaudesnis bendradarbiavimas tarp valdžios institucijų, 
parlamentų ir auditorių. 

„Veiksminga demokratine priežiūra ir efektyvus viešasis auditas turi papildyti vienas kitą. Jie prisideda prie 
teisėtumo, nes parodo ES piliečiams, kokia daroma pažanga, pavyzdžiui, gerinant ekonomiką, didinant 
užimtumo perspektyvas, saugant ES sienas ar rūpinantis jos aplinka, ir kokia tos pažangos kaina, – pasakė 
Europos Audito Rūmų pirmininkas Vitor Caldeira. – Tačiau viskam, kas vyksta turi būti taikoma teisinga 
atskaitomybė ES ir nacionaliniu lygmenimis.“ 

Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas Olli Rehn komentavo: „Palankiai vertinu išsamų tyrimą, 
kurį Audito Rūmai atliko savo padėties apžvalgoje, kuriame teisingai pabrėžiama būtinybė įdiegti aiškias 
taisykles ir nustatyti aiškias pareigas įvairiais lygmenimis. ES lygmeniu tarpvyriausybiniai susitarimai, tokie 
kaip Europos stabilumo mechanizmas turėtų būti įdiegtas į bendrijos struktūras ir į ES auditorių 
kompetencijos sritį.“ 

Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė Ingeborg Grässle apibendrino „Esu dėkinga 
Audito Rūmams už tai, kad parodė mums kokia sudėtinga tapo ES sistema. Norėčiau patikinti jus, kad 
šiandien išsakytos mintys nebus užmirštos ir skatins tolesnius mūsų apmastymus Parlamento biudžeto 
kontrolės komitete. Taip pat norėčiau paraginti ES institucijas daugiau nuveikti atskaitomybės srityje.“ 

Konferencijai pirmininkavęs už Padėties apžvalgos pristatymą atsakingas Audito Rūmų narys Kevin 
Cardiff pasakė: „Daugelis atskaitomybės struktūrų Europos Sąjungoje yra nustatytos sutartimis ir teisės 
aktais. Per trumpą laiką jų nepakeisime. Tačiau Audito Rūmų padėties apžvalgos tikslas ir šios dienos 
konferencija turi padėti pradžią diskusijai apie tai, kokių pokyčių reikia ir kaip jie galėtų būti įgyvendinti. 
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Pastabos leidėjams: 

Kaip ES institucija, atsakinga už ES piliečių finansinių interesų sergėjimą, Europos Audito Rūmai yra 
įsipareigoję užtikrinti ir tobulinti atskaitomybę už ES išlaidas. 

ES auditoriai neseniai peržiūrėjo ES atskaitomybę ir viešojo audito sistemas ir nustatė spragų, dubliavimosi 
ir iššūkių. Konferencija suteikė Europos Parlamento, Europos Komisijos, Audito Rūmų, Europos Centrinio 
Banko, Europos investicijų banko, Europos stabilumo mechanizmo, nacionalinių audito rūmų aukštųjų 
mokyklų atstovams progą padiskutuoti apie tai, kaip šios sistemos turėtų būti tobulinamos, atsižvelgiant į 
ekonominės, biudžeto ir monetarinės integracijos raidą. Daugiausia diskutuojama buvo apie atskaitomybę 
Europos Sąjungoje, ypač kiek tai susiję su centriniais bankais bei priežiūros, krizės ir pokrizinėmis 
struktūromis, siekiant suteikti ES lėšoms sverto poveikį panaudojant išorės lėšas ir daugiausia pastangų 
skirti ES veiklos rezultatams pasiekti. 

Konferencijoje buvo nagrinėjamos spragos, dubliavimasis ir iššūkiai, galintys pasitaikyti ES ir valstybių narių 
lygmeniu, kaip buvo konstatuota neseniai paskelbtoje Audito Rūmų padėties apžvalgoje, skirtoje ES 
atskaitomybei ir viešojo audito sistemoms. Savo pirmojoje padėties apžvalgoje Audito Rūmai pateikia 
atskaitomybės modelį paremtą šešiais elementais:  

1) aiškiai apibrėžtos pareigos ir atsakomybė; 
2) viešo patikinimo piliečiams apie ES politikos tikslų vykdymą pateikimas; 
3) parlamentarų vykdoma demokratinė priežiūra; 4) grįžtamojo ryšio mechanizmų, leidžiančių užtikrinti 
nuolatinę pažangą, sukūrimas;  
5) plačių įgaliojimų ES įstaigų finansinių ataskaitų ir veiklos veiksmingumo nepriklausomam išorės auditui 
suteikimas; ir  
6) tinkamų sąlygų audito rekomendacijų įgyvendinimui ir priežiūrai sudarymas. 

Konferencijos pranešėjai 

 
Christopher Bovis, Halo universitetas 
Vítor Caldeira, Europos Audito Rūmų pirmininkas  
Manfred Kraff, Europos Komisija, Biudžeto generalinis direktoratas 
Kevin Cardiff, Europos Audito Rūmų narys 
Ingeborg Grässle, Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė  
Mark Hallerberg, Hertie valdymo mokykla 
Kalin Anev Janse, Europos stabilumo mechanizmas 
Brigid Laffan, Europos universiteto institutas 
Neven Mates, Europos Audito Rūmų narys 
Gay Mitchell, buvęs EP narys 
Gilles Noblet, Europos Centrinis Bankas 
Claes Norgren, Švedijos nacionaliniai audito rūmai 
Henrik Otbo, Europos Audito Rūmų narys 
Olli Rehn, Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas 
Jacques Sciberras, Europos Audito Rūmų auditorius 
Julie Smith, Kembridžo universitetas 
Igor Šoltes, Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas 
Jonathan Taylor, Europos investicijų bankas 
Gijs de Vries, St Antony's Oksfordo universiteto koledžas, buvęs Europos Audito Rūmų narys 
 
2014 lapkričio mėn. Audito Rūmai paskelbs savo antrąją padėties apžvalgą, kurioje ES auditoriai siekia 
nustatyti rizikas ES biudžeto finansų valdymui. Audito Rūmų padėties apžvalgos, metinės ataskaitos, 
specialiosios ataskaitos ir nuomonės, prisideda prie geresnio mūsų Sąjungos veikimo. 

Konferencijos išdavą, taip pat pranešėjų pasisakymus ir jų parengtą medžiagą rasite Audito Rūmų 
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svetainėje eca.europa.eu. Trumpą aiškinamąją video medžiagą galima pažiūrėti čia: 
https://www.youtube.com/watch?v=ozAOxSpdDec&feature=youtu.be  

 

 

 


