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Pirmininke, gerbiami komiteto nariai,  

Ponios ir ponai, 

Noriu padėkoti, pone Traueri, jums ir jūsų komitetui už šią galimybę į jus kreiptis.  

Šiandien man suteikta garbė pristatyti 2014 m. Audito Rūmų metinę darbo programą. Rengiant šį 
planą, nustatantį mūsų šių metų prioritetus ir darbus, Audito Rūmų nariams labai padėjo mūsų 
dialogas su Europos Parlamento nariais, ypač šio komiteto nariais. 

Abi mūsų institucijos vaidina lemiamą ir vienas kitą papildantį vaidmenį, užtikrinant veiksmingą ES 
atskaitomybę piliečiams už viešąsias lėšas, naudojamas įgyvendinti ES tikslus. 

Audito Rūmų 2013–2017 m. strateginis tikslas kiek įmanoma prisidėti didinant ES atskaitomybę buvo 
pagrindinis orientyras atrenkant šių metų darbo programos užduotis.  

Atsižvelgdami į šį tikslą, savo darbo programoje mes siekėme atspindėti bendradarbiavimo su 
Europos Parlamentu ir Taryba rezultatus.  

Pagrindinis Audito Rūmų prioritetas yra daugiau dėmesio skirti veiklos rezultatų audito klausimams. 
Dėl to mes turime imtis priemonių, skirtų padidinti mūsų gebėjimą atlikti veiklos auditus. 

Taigi, be to, kad pateiksiu ataskaitų, kurias ketiname rengti šiais metais, apžvalgą, taip pat norėčiau  
paminėti keletą konkrečių Audito Rūmų iniciatyvų, svarbių tobulinant veiklos audito praktiką. Visų 
pirma, norėčiau supažindinti jus su šiandien skelbiamos 2013 m. tarptautinės tarpusavio peržiūros 
rezultatais.  

Pirmininke, gerbiami nariai 

2014 metais Audito Rūmai ketina paskelbti: 

- metines ataskaitas dėl ES biudžeto vykdymo ir Europos plėtros fondų,  

- 51 specialiąją metinę ataskaitą dėl ES agentūrų ir kitų įstaigų, 

- 24 specialiąsias ataskaitas, daugiausia veiklos rezultatų klausimais, ir 

- ypatingą ataskaitą dėl atsižvelgimo į ankstesnes specialiąsias ataskaitas.  

Be to, atsižvelgdami į savo strategiją, Audito Rūmai ketina paskelbti dviejų padėties apžvalgų 
rezultatus: vienoje jų nagrinėjama, kur kyla didžiausia rizika ES finansų valdymui, kitoje apžvelgiami 
ES atskaitomybės ir audito trūkumai.  

Kalbant apie Audito Rūmų metinę 2013 m. ES biudžeto vykdymo ataskaitą, Audito Rūmai ketina 
užtikrinti tęstinumą ir palyginamumą su ankstesnių metų Audito Rūmų metine ataskaita ir teikti 
daugiau informacijos apie visą daugiametį 2007–2013 m. programavimo laikotarpį. Dėl to Audito 
Rūmai nenurodo jokių metodinių pokyčių.  
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Tačiau, norėčiau informuoti šį komitetą, kad šiuo metu Audito Rūmai nagrinėja galimą 2014–2020 m 
finansinės programos ir su ja susijusių ES finansų valdymo pokyčių poveikį jų patikinimo pareiškimo 
auditams ir metinėms ataskaitoms pradedant nuo 2014 m. 

Kalbant apie specialiąsias ataskaitas, 2014 m. Audito Rūmai ketina atlikti veiklos auditus visomis 
finansinės programos antraštinių dalių temomis. Leiskite man pateikti pavyzdžių iš kiekvienos išlaidų 
srities, kurie parodo temų įvairovę. 

Pažangaus ir integracinio augimo srityje ketiname paskelbti specialiąją ataskaitą, įvertinančią ar 
Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuoti energijos gavybos iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių investiciniai projektai davė gerų rezultatų.  

Pagal antraštinę dalį Tvarus augimas: gamtos ištekliai bus paskelbta specialioji ataskaita dėl vandens 
politikos integravimo į bendrąją žemės ūkio politiką. 

Pagal antraštinę dalį Europa pasaulyje, Audito Rūmai paskelbs specialiąją ataskaitą dėl efektyvaus 
Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) valdymo. 

Specialiu Parlamento prašymu, pagal antraštinę dalį Administravimas Audito Rūmai išnagrinės 
galimą lėšų sutaupymą perėjus prie vienos Europos Parlamento būstinės. 

Pagaliau Saugumo ir pilietybės srityje Audito Rūmai audituos Išorės sienų fondo įgyvendinimo 
veiksmingumą. 

Išsamus visų specialiųjų ataskaitų sąrašas, įskaitant audito tikslus, pateiktas darbo programos 
dokumento priede. 

Pirmininke, gerbiami nariai, 

Mūsų atitinkamoms institucijoms didelį susirūpinimą kelia veiksmingos atskaitomybės užtikrinimas 
besikeičiant ES finansų ir ekonominio valdymo sistemai. 

Atsižvelgdami į pokyčius ES lygmeniu, Audito Rūmai atlieka Europos bankininkystės institucijos 
auditą ir sukūrė specialią projekto grupę, kad pagerintų savo gebėjimą audituoti šioje srityje.  

Tokiems auditams atlikti mes surinkome tinkamų profilių darbuotojus ir specialistus iš visų Audito 
Rūmų, suteikėme jiems specializuotą mokymą, taip pat jiems talkinti įdarbinome vyresnįjį šios srities 
išorės ekspertą.  

Pirmosios projekto grupės užduotys bus susijusios su: 

- Komisijos vaidmeniu vykdant makrofinansinės paramos programas Vengrijoje, Airijoje, 

Latvijoje, Portugalijoje ir Rumunijoje pagal mokėjimo balansą ir Europos finansinės padėties 

stabilizavimo priemonę (EFSM); 

- makrofinansine parama Graikijai; ir 
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- perviršinio deficito procedūra (PDP).  

Derindami užduotis naujose srityse, rengdami specialiąsias ataskaitas visų antraštinių dalių temomis 
bei metines ataskaitas, Audito Rūmai siekia pateikti Europos Parlamentui ir ypač šiam Komitetui 
patikimą pagrindą vykdyti pagrindinį jų vaidmenį – ir šiais metais užtikrinti ES veiklos viešąją 
priežiūrą. 

Tuo pat metu mes pripažįstame, kad Europos Parlamentas ir kiti suinteresuotieji subjektai tikisi, jog 
Audito Rūmų vaidmuo ir toliau didės. 

Audito Rūmai patenkinti Parlamento bendradarbiavimu su Audito Rūmais bei pritaria ataskaitoje dėl 
būsimo Audito Rūmų vaidmens išreikštai minčiai, kad visos Audito Rūmų reformos turėtų būti 
nagrinėjamos platesniame, ES atskaitomybės gerinimo užduoties kontekste. 

Audito Rūmai yra pasirengę spręsti šiuos Europos Parlamento ataskaitoje keliamus klausimus ten, 
kur turi įgaliojimus veikti. Šie klausimai daugiausia susiję su Audito Rūmų darbu, santykiais su 
suinteresuotaisiais subjektais ir išteklių panaudojimu. Daugeliu atvejų, Audito Rūmai jau dabar vykdo 
svarbias iniciatyvas, skirtas padėti įgyvendinti jų 2013–2017 m. strategiją. 

Audito Rūmai pasinaudos proga ir, tęsdami šias iniciatyvas, atsižvelgs į Europos Parlamento 
ataskaitoje pateiktus pasiūlymus ir išreikštą susirūpinimą. Šiuo klausimu praėjusiais metais aš 
bendrais bruožais apibūdinau mūsų planuojamas iniciatyvas.  Šiandien norėčiau supažindinti jus su 
keturių mūsų iniciatyvų rezultatais.  

Pirma, Audito Rūmai parengė naują programavimo procedūrą. Jie įvedė metinę politikos ir rizikos 
peržiūrą, siekiant geriau atsižvelgti į suinteresuotųjų subjektų politikos prioritetus, įskaitant 
horizontalius finansų valdymo klausimus.  

Antra, Audito Rūmai patvirtino komunikacijos ir suinteresuotųjų subjektų santykių strategiją 
pradedant nuo 2013 m. Pagrindinis prioritetas yra toliau stiprinti santykius su pagrindinėmis 
suinteresuotosiomis institucijomis, būtent su Europos Parlamentu ir Taryba, siekiant geriau 
atspindėti teisėkūros ir biudžeto prioritetus Audito Rūmų darbo programoje.  

Betarpiškas interesas šiam komitetui yra tai, kad bus paskirtas Audito Rūmų narys plėtoti ir 
tarpininkauti santykiams tarp institucijų. Be to, mes ketiname veiksmingiau pranešti mūsų rezultatus 
tobulindami savo leidinius ir modernizuodami mūsų bendravimo su žiniasklaida sistemą. 

Trečia, Audito Rūmai numato pagerinti savo veikimo tvarką. Jie atliko dvi svarbias vidaus peržiūras: 
vieną siekiant racionalizuoti mūsų audito ir ataskaitų rengimo procesus; kitą siekiant nustatyti, kaip 
galima būtų pagerinti Audito Rūmų vykdomos su auditais susijusios veiklos valdymo efektyvumą ir 
veiksmingumą. Po šių peržiūrų, buvo pateikta daug pasiūlymų kaip pagreitinti Audito Rūmų 
reagavimą ir pagerinti jų ataskaitų savalaikiškumą. 

Ketvirta, greta šių dviejų vidaus peržiūrų, Audito Rūmuose buvo atlikta antroji išorės tarptautinė 
tarpusavio peržiūra. Ji buvo atlikta 2013 m., o jos ataskaita yra skelbiama šiandien. Atliekant šią 
tarpusavio peržiūrą, daugiausia dėmesio buvo skirta audito praktikai ir tam, kaip buvo atsižvelgta į 
ankstesnės tarpusavio peržiūros rekomendacijas. 
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Mes labai džiaugiamės, kad šią peržiūrą atliko puiki darbo grupė, kurią sudarė kolegos iš Vokietijos 
(Bundesrechnungshof), Prancūzijos (Cour des comptes) ir Švedijos (Riksrevisionen) audito rūmų. 
Todėl norėčiau padėkoti šioms aukščiausiosioms audito institucijoms, taip pat asmeniškai tarpusavio 
peržiūros darbo grupės nariams už jų vertingą ir kruopštų darbą. 

Audito Rūmai su pasitenkinimu sutiko kolegų išvadą, kad Audito Rūmai sistemingai vykdė ankstesnės 
2008 m. tarpusavio peržiūros rekomendacijas ir jau ėmėsi priemonių, skirtų padidinti jų veiklos 
auditų praktikos efektyvumą ir veiksmingumą.  

Audito Rūmus taip pat džiugina kolegų išvada, jog mes palaipsniui tobulinome mūsų audito 
standartus, vadovus ir gaires, atidžiai atsižvelgdami į tarptautinius profesinius standartus. Mes taip 
pat sutinkame su pastaba, jog mūsų strateginis įsipareigojimas pagerinti ES atskaitomybę yra 
išankstinė sąlyga norint sudėtingoje Europos institucijų struktūroje būti pripažintiems svarbiais 
žaidėjais, savo audito darbu sukuriančiais pridėtinę vertę.  

Audito Rūmai dėkoja kolegoms už konstruktyvias pastabas ir rekomendacijas, kuriose taip pat 
nurodomos galimybės ir iššūkiai, toliau siekiant stiprinti mūsų veiklos auditų praktiką. Šios 
rekomendacijos iš esmės patvirtina ir papildo pačių Audito Rūmų vidaus iniciatyvų rezultatus.  

Patvirtinę audito proceso racionalizavimo ir geresnio atsižvelgimo į Audito Rūmų suinteresuotųjų 
subjektų perspektyvas parenkant užduotis apimtį, kolegos taip pat ragina Audito Rūmus formuluoti 
praktiškesnes rekomendacijas, specialiai skirtas ES ir nacionalinio lygmens įstaigoms bei peržiūrėti 
bendravimo su Komisija kaip su jų pagrindiniu audituojamu subjektu pobūdį ir turinį.  

Pirmininke, gerbiami nariai, 

Audito Rūmai šiuo metu turi vertingas rekomendacijas iš trijų svarbiausių šaltinių: jų pagrindinio 
suinteresuotojo subjekto, – Europos Parlamento, savo kolegų – kitų aukščiausiųjų audito institucijų ir 
savo pačių vadovybės ir darbuotojų.  

Audito Rūmai mano, kad nuoseklus šių rekomendacijų įgyvendinimas jų strategijos laikotarpiu bus 
patikimas pagrindas toliau tobulinti mūsų instituciją ir tuo pat metu didinti jos įnašą drauge su 
kitomis ES institucijomis, kaip antai Parlamentu, siekiant bendro tikslo pagerinti ES atskaitomybę 
piliečiams. 

Dėkoju už dėmesį. 
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