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Gerbiama Pirmininke, gerbiami nariai, 

Man didelė garbė būti pakviestam čia šiandien pristatyti 2015 m. Audito Rūmų darbo programą. 

Norėčiau šia proga Jums pranešti apie audito ataskaitas, kurias mes parengsime 2015 m., ir apie mūsų 
vykdomas vidaus reformas. 

Ruošdami audito darbo programą mes atsižvelgėme į ES politikos pokyčius bei į dažnų ryšių su šio 
Parlamento nariais metu šiais metais pateiktus atsiliepimus, visų pirma susijusius su mūsų audito 
ataskaitomis ir padėties apžvalgomis. 

Kaip Jūs žinote, vykdydami 2013–2017 m. strategiją, mes siekiame savo institucijos darbą padaryti kiek 
įmanoma svarbesnį sprendžiant ES iškylančius uždavinius. 

Visų pirma mes siekiame padėti šiam Parlamentui užtikrinti veiksmingą atskaitomybę už viešąsias 
lėšas, kurios yra skirtos spręsti šiems uždaviniams. Tai išlieka pagrindinis mūsų institucijos strateginis 
tikslas ir tai yra pagrindinė sritis, kuriai auditų metu mes skiriame didžiausią dėmesį siekdami 
išnagrinėti ES politikos sričių įgyvendinimą ir finansavimą. 

Kiekvienais metais Audito Rūmai privalo pagal ES teisės aktus atlikti ES biudžeto, Europos plėtros 
fondo ir visų ES agentūrų ir bendrųjų įmonių finansinį ir atitikties auditą. Iš viso 2015 m. mes 
paskelbsime 55 (metinę ir specialiąsias metines) audito ataskaitas.  

Be to, mes planuojame paskelbti apie 30 specialiųjų ataskaitų daugiausia su veiksmingumu 
susijusiomis temomis. Temos yra aprašytos šiandien paskelbtoje darbo programoje. Galima matyti, 
kad mes planuojame išnagrinėti platų spektrą politikos priemonių ir finansų valdymo klausimų, kurie 
atspindi pagrindinius ES prioritetus ir piliečių susirūpinimą. 

Daugelis temų yra susijusios su ilgalaikiais ES politikos uždaviniais, nustatytais strategijoje „Europa 
2020“, kurie buvo pasirinkti temomis pačių Audito Rūmų 2013–2017 m. strategijoje. 

Esame įsitikinę, kad šios temos ir toliau išlieka svarbios. Pirmiausia norėčiau Jums jas priminti ir 
pateikti keletą konkrečių klausimų pavyzdžių, kuriems skirsime didelį dėmesį rengdami savo ataskaitas 
2015 m. 

Pirmasis yra pridėtinė vertė. Kaip pastaraisiais metais esame pažymėję daugelyje ataskaitų ir 
įvairiomis progomis, ES valdytojai parengia daug informacijos apie ES lėšų panaudojimo kainą, bet 
mažai apie jo vertę. 

Dėl šios informacijos trūkumo yra sudėtinga iš už ES politikos įgyvendinimą atsakingų asmenų 
pareikalauti prisiimti atsakomybę už jų rezultatus; dėl to iškyla pavojus, kad nesulauks kritikos blogi 
rezultatai ir bus prarastos galimybės tobulėti. 

Kadangi vis dar nėra išspręsta piliečių pasitikėjimo ES problema, aiškus ES rezultatų ir pridėtinės vertės 
parodymas visiems yra ypatingai svarbus.  

Šiame kontekste mes pažymime, kad „rezultatų kultūros“ skatinimas siekiant didinti ES pridėtinę vertę 
yra naujos Komisijos prioritetas. Ir mes norėtume patikinti šį Parlamentą, kad pridėtinė vertė yra 
tema, kuri bus dažnai matoma daugelyje Audito Rūmų leidinių 2015 m.  

Tai taip pat apima mūsų metinę ataskaitą dėl ES biudžeto, kurios skyriuje apie ES biudžeto rezultatų 
gavimą mes sieksime išnagrinėti, ar dabartinė veiklos rezultatų sistema leidžia Komisijai stebėti ir 
valdyti pažangą vykdant strategiją „Europa 2020“. 

Nacionaliniams biudžetams patiriant didžiulį silpnos ES ekonomikos spaudimą, strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimas ir augimo, užimtumo ir viešųjų finansų stiprinimas yra ypač reikšmingi. 

Taigi, 2015 m. mes rengsime ataskaitas apie konkrečius šių temų aspektus, pavyzdžiui, apie inovacijas, 
jaunimo užimtumą ir perviršinio deficito procedūrą. 



   

3 

Ir atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. yra karščiausi užregistruoti metai, klimato kaita ir aplinka yra kitas 
politinės darbotvarkės prioritetas. 

Taigi, 2015 m. mes taip pat planuojame pateikti ataskaitą apie ES apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą ir įvairias aplinkos apsaugos priemones, įskaitant priemones, susijusias su ūkininkų veiksmais, 
skirtais išsaugoti gamtą, vandens kokybe Dunojaus baseine, Baltijos jūros tarša ir kova su neteisėta 
medienos ruoša besivystančiose šalyse. 

Iki šiol aš pateikiau auditų, susijusių su ilgalaikiais uždaviniais, pavyzdžius. Be jų, į savo darbo programą 
mes įtraukėme auditus, susijusius su iškylančiomis problemomis ir naujausiais ES pokyčiais. 

Konkrečiai 2015 m. mes ketiname pateikti ataskaitas apie ES finansinę pagalbą Ukrainai, ES politikos 
priemones ir infrastruktūros investicijas, skirtas energetiniam saugumui, bei neseniai įsteigtą euro 
zonos bankų priežiūros mechanizmą. 

Be to, tuo tarpu, kai atliekant nemažą dalį mūsų auditų daugiausia dėmesio bus skiriama politikos 
įgyvendinimui, kiti auditai bus skirti konkretiems ES teikiamos finansinės paramos tipams. 

Pavyzdžiui, 2015 m. mes nagrinėsime dotacijų valdymą agentūrose ir bendrosiose įmonėse, 
mikrofinansavimą, skirtą socialinės įtraukties skatinimui, ir finansų inžinerijos priemones kaimo plėtros 
srityje. 

Gerbiama Pirmininke, gerbiami nariai, 

2015 m. mes planuojame parengti daugiau ataskaitų apie konkrečių ES politikos sričių ir programų 
veiksmingumą nei esame parengę kada nors anksčiau. Tačiau mes taip pat pripažįstame, kad labai 
svarbus yra audito ataskaitų laikas. 

2015 m. mes jau planuojame sumažinti vidutinį ataskaitai parengti skirtą laiką, tuo pat metu toliau 
laikydamiesi Tarptautinių aukščiausiųjų audito institucijų standartų.  Tačiau, kaip žinote, mes manome, 
kad skiriamas laikas galėtų būti dar labiau sumažintas, jei būtų persvarstytos su Audito Rūmų 
specialiųjų ataskaitų tvarkymu susijusios Finansinio reglamento nuostatos, kaip mes Jums, gerbiama 
Pirmininke, pasiūlėme kaip Biudžeto komiteto narei pranešėjai. 

Mes taip pat pripažįstame ataskaitų pateikimo tinkamu metu svarbą, todėl netrukus Jums atsiųsime 
preliminarų 2015 m. tvarkaraštį. Kalbant apie tai, žinau, kad mūsų naujas už tarpinstitucinius ryšius 
atsakingas narys V. Itälä ketina derinti veiksmus su šiuo komitetu – ir per šį komitetą bei dalyvaujant 
kitiems Parlamento komitetams – sudaryti tinkamas galimybes pristatyti visas mūsų audito ataskaitas 
ir kitus Audito Rūmų leidinius. 

Šie kiti leidiniai apima nuomones dėl teisės aktų pasiūlymų, audito metu nustatytų faktų apžvalgas ir 
pozicijos dokumentus, kuriuos Audito Rūmai rengia kitų institucijų prašymu arba savo iniciatyva.   

Jie yra pagrįsti mūsų audito patirtimi, o ne konkrečiais auditais, ir mums leidžia lanksčiai dalintis 
įžvalgomis ir prisidėti prie šio Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimų priėmimo.  

Nors tai ir nebuvo specialiai paminėta 2015 m. darbo programoje, mes tikimės per visą metų laikotarpį 
parengti keletą šių leidinių. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę mes priėmėme nuomonę dėl Komisijos 
pasiūlymo persvarstyti tam tikras dabartinio ES biudžeto finansinio reglamento nuostatas. 

Mes taip pat rengiame nuomonę dėl Bendros pertvarkymo valdybos finansinio reglamento projekto.  

Taip pat, nepaisant to, kad dar nesame gavę oficialaus prašymo pateikti nuomonę, mes glaudžiai 
stebime teisėkūros procedūrą, susijusią su Europos strateginių investicijų fondo įsteigimu, siekdami 
pateikti svarbių įžvalgų, paremtų mūsų patirtimi audituojant panašias priemones. 

Gerbiama Pirmininke, gerbiami nariai, 

Kaip jau sakiau pradžioje, 2015 m. mes toliau vykdysime vidaus reformas.  
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2015 m. mes įsipareigojome įvykdyti ambicingą audito darbo programą, kurią manome galį įgyvendinti 
atlikdami tikslingesnius auditus, racionalizuodami procedūras ir siekdami papildomo efektyvumo 
padidėjimo.  

Apibendrinant, 2015 m. mes numatome, kad padidės veiklos auditui skirtų išteklių dalis, kaip 
rekomendavo šis Parlamentas savo 2014 m. ataskaitoje dėl būsimo Audito Rūmų vaidmens. 

Mūsų vykdomos reformos ne tik padės pagerinti mūsų gebėjimą audituoti veiklos rezultatų klausimus, 
bet ir mūsų gebėjimą perprogramuoti savo darbą metų laikotarpiu, reaguojant į svarbius įvykius ir 
naujus prioritetus. 

Reformos apima priemones, skirtas įgyvendinti aktualias šio Parlamento ir mūsų tarpusavio peržiūros 
vykdytojų rekomendacijas, siekiant toliau stiprinti mūsų veiklos audito praktiką. 

Pavyzdžiui, sieksime plėtoti savo politikos profesinę patirtį ir gebėjimą atlikti veiklos auditus, visų 
pirma tokiose srityse, kaip „bankų sąjunga“, kuriose mes turime naujų įgaliojimų. 

Galiausiai, kalbant apie mūsų bendradarbiavimą su valstybių narių aukščiausiosiomis audito 
institucijomis, leiskite man atkreipti dėmesį į du konkrečius 2015 m. projektus.  

Pirmojo tikslas yra apžvelgti naują atskaitomybės ir audito tvarką, skirtą bankų finansų priežiūrai, 
remiantis mūsų parengtu klausimynu. 

Antrasis apima darbą su ES AAI, siekiant peržiūrėti keletą nacionalinių partnerystės susitarimų pagal 
strategiją „Europa 2020“ ir pateikti rezultatų ataskaitą mūsų metinėje ataskaitoje.  

Gerbiama Pirmininke, gerbiami nariai, 

Tikiuosi, kad man pavyko perteikti Jums, kaip mūsų Audito Rūmai siekia, kad mūsų darbas 2015 m. 
būtų aktualus atsižvelgiant į didelius iššūkius, su kuriais susiduria ES, ir taip padėti šiam Parlamentui ir 
kitoms institucijoms šiuo mūsų Sąjungai nepaprastai svarbiu momentu. 

Dėkoju už dėmesį. 


