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„Europos Komisijai reikia dar labiau sustiprinti valdymą“ – 
teigia ES auditoriai 
Remiantis nauja Europos Audito Rūmų ataskaita, Europos Komisijai reikia dar labiau sustiprinti valdymą 
institucijoje, siekiant spręsti su pagrindine rizika susijusius klausimus. Auditoriai teigia, kad neseniai vykdytos 
organizacinės reformos Komisijoje sprendžia vadinamos „uždaros “ kultūros klausimus, tačiau kai kuriose 
srityse Komisija nesiremia ar ne iki galo remiasi tarptautine geriausia patirtimi. 

Auditoriai nagrinėjo Komisijos valdymo tvarką, ypatingą dėmesį skirdami auditui, finansų valdymui ir kontrolei, 
siekdami įsitikinti, ar ji atitinka geriausią patirtį ir institucijos poreikius. Po J. Santero Komisijos atsistatydinimo 
2000 m. Komisija patvirtino Baltąją knygą „Komisijos reforma“, kuria siekiama modernizuoti Komisijos valdymą. 
Tačiau geriausia patirtis ir toliau buvo plėtojama. Nors buvo imtasi tam tikrų veiksmų, auditoriai nustatė, kad kai 
kuriose srityse Komisija nesiremia ar ne iki galo remiasi tarptautinių ir viešųjų institucijų geriausia patirtimi. 

„Tinkamas valdymas yra viešojo ir privataus sektorių prioritetas, – sakė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų 
narys Lazaros S. Lazarou. – Dabartinė Komisijos valdymo tvarka veikia, bet ją būtina atnaujinti. Komisijos 
valdymas turi būti pavyzdinis ir vienas svarbiausių plėtojant geriausią patirtį.“ 

Auditoriai teigia, kad neseniai įvykdžius organizacines reformas Komisijoje pradedama atsižvelgti į kai kurią 
„uždaros“ kultūros riziką, tačiau Komisija turi dar labiau stiprinti valdymą visoje institucijoje. 

Auditoriai pažymi, kad nors pačios Komisijos audito tarnyba skiria dėmesį vidaus kontrolei, atsakomybė už išlaidų 
ne Komisijoje priežiūrą tenka atskiriems direktoratams ir padaliniams. Todėl ribojama informacija Audito 
pažangos komitetui. Audito pažangos komiteto vaidmuo ir jo sudėtis yra labiau riboti nei audito komitetų 
panašiose tarptautinėse institucijose. 

Jie patvirtina, kad Komisija neseniai su finansinėmis ataskaitomis pradėjo teikti nefinansinę informaciją. Tačiau 
su finansinėmis ataskaitomis ji vis dar teikia mažiau nefinansinės informacijos nei panašios organizacijos. 

Auditoriai rekomenduoja Komisijai: 
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• kai ji nusprendžia nesivadovauti geriausios patirties pavyzdžiais, paaiškinti šio nesivadovavimo priežastis; 

• paraginti Vidaus audito tarnybą vykdyti daugiau audito darbo, susijusio su aukšto lygio valdymo 
klausimais; 

• užbaigti procesą suderinant savo vidaus kontrolės sistemą su gero valdymo principais; 

• paankstinti metinių finansinių ataskaitų skelbimą; 

• sutelkti jau pateikiamą informaciją į vieną bendrą atskaitomybės ataskaitą (ar ataskaitų rinkinį), laiku 
teikiamą auditui; 

• paskelbti metinį klaidų lygio įvertį, remiantis suderinta metodika; 

• reguliariai atnaujinti ir skelbti savo valdymo tvarką; 

• Audito pažangos komitetą pakeisti audito komitetu, kurio dauguma narių būtų nepriklausomi, išorės 
nariai, ir išplėsti jo įgaliojimus. 

Specialioji ataskaita Nr. 27/2016 „Valdymas Europos Komisijoje – geriausia patirtis?“ paskelbta 23 ES kalbomis. 

 


