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Gerbiama Pirmininke, 

Gerbiami nariai, 

Dėkoju, kad pakvietėte mane pristatyti Europos Audito Rūmų 2016 m. darbo programą.  

2016 m. bus išbandymų metai Europos Sąjungai ir jos institucijoms. ES ir valstybės narės susiduria su 
nepaprastai svarbiais ilgalaikiais uždaviniais ir krizėmis, visų pirma: 

• ekonomikos stiprinimu ir užimtumo didinimu; 

• naujų tvaraus vystymosi ir klimato tikslų vykdymu; ir 

• migracijos valdymu ir kova su terorizmu. 

Todėl Europos Sąjungai yra labai svarbu kiek įmanoma geriau panaudoti jos turimas ribotas 
priemones, tiek teisės aktų leidybos, tiek biudžeto srityje. Kitaip sakant, šiuo metu prioritetų 
nustatymas ir veiklos rezultatų gerinimas Europos Sąjungai yra labai aktualūs klausimai, ypač jai 
peržiūrint savo ilgalaikę strategiją ir daugiametę finansinę programą. 

Audito Rūmų 2016 m. darbo programa atspindi šią realybę. Joje nustatyti auditai, kuriuos mes 
planuojame atlikti, ir ataskaitos, kurias mes ketiname paskelbti, 2016 m. Kaip ir anksčiau, be to, kad 
vykdysime savo įsipareigojimą parengti daugiau kaip 50 metinių ataskaitų, mes ir toliau didelį dėmesį 
skirsime veiklos auditui. 

Be abejo, mes negalime audituoti visko ir pateikti ataskaitų apie viską. Todėl atlikdami savo darbą mes 
siekiame daugiausia dėmesio skirti toms sritims, kuriose mūsų manymu, jis gali duoti daugiausia 
naudos. Šiuo tikslu mes nustatome audito prioritetus, kuriais vadovaujantis atliekamas mūsų darbas 
laikotarpiu nuo dvejų iki trejų metų.  

Remdamiesi šiais prioritetais, mes semiamės minčių rinkdamiesi savo metinių ataskaitų temas, pagal 
juos atrenkame naujas užduotis specialiosioms ataskaitoms, ir tai yra sritys, kuriose mes norime 
sukaupti ilgalaikių žinių ir audito patirties. 

Kiekvienais metais mes atnaujiname savo prioritetus, remdamiesi savo ES pokyčių peržiūra ir 
atsižvelgdami į tai, kaip mes suprantame suinteresuotųjų šalių poreikius. Rengdami šių metų darbo 
programą, mes pasinaudojome didesniu nei bet kada anksčiau Parlamento komitetų indėliu. Už tai 
norėčiau padėkoti Biudžeto kontrolės komitetui ir komitetų pirmininkų konferencijai. 

Mes labai tikimės, kad nuo šiol toks tarpinstitucinis dialogas taps nuolatine mūsų darbo programos 
rengimo proceso dalimi.  

Mūsų manymu, svarbi mūsų darbo dalis yra užtikrinti, kad mūsų išdirbiai būtų kuo labiau aktualūs ir 
duotų kuo daugiau naudos. Tai leidžia mums nustatyti audito prioritetus, atrinkti temas ir nustatyti 
konkrečių auditų apimtį taip užkertant kelią skirtingiems lūkesčiams.  

Praėjusiais metais spalio mėn., kai komiteto nariai lankėsi Audito Rūmuose, aš pristačiau mūsų 
numatomus 2016 m. prioritetus. Šį kartą norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į kai kuriuos konkrečius 
auditus, susijusius su prioritetais, kuriuos mes planuojame įgyvendinti 2016 m. 

Kaip jau sakiau pradžioje, ekonomikos plėtojimas ir darbo vietų kūrimas išlieka vienas svarbiausių ES 
prioritetų. 

Pastaraisiais metais mes teikėme prioritetą jaunimo užimtumo priemonių auditui. Mano kolega Iliana 
Ivanova kaip tik pristatys mūsų naujausią specialiąją ataskaitą šia tema, kai pereisime prie sekančio 
mūsų darbotvarkės klausimo. 

2016 m. mes dėmesį skirsime pastangoms skatinti ekonomiką stiprinant vidaus rinką, įskaitant su 
Komisijos skaitmenine darbotvarke susijusias iniciatyvas. 
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Konkrečiai, mes planuojame pradėti auditus dėl paramos darbuotojų judumui, didelės spartos 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros, kelių ir geležinkelių tinklų bei iniciatyvų panaikinti kliūtis bendrajai 
rinkai ir pagerinti finansinių paslaugų reguliavimą. 

Europos ekonomika vystysis ir augs tik esant patikimam finansų ir ekonomikos valdymui. Tai ir toliau 
bus audito prioritetas.  

2016 m. Audito Rūmai, remdamiesi praėjusiais metais pradėtais auditais, planuoja paskelbti ataskaitas 
apie finansinę pagalbą valstybėms narėms, perviršinio deficito procedūrą ir ES kredito reitingų 
agentūrų priežiūrą. 

Be to, Audito Rūmai taip pat planuoja pirmą kartą audituoti naują Bendrą priežiūros mechanizmą ir 
Bendrą pertvarkymo mechanizmą bei pradėti darbą, skirtą pirmų penkerių Europos semestro veiklos 
metų įvertinimui. 

Energetikos politika išlieka prioritetinė sritis. 2015 m. mes paskelbėme specialiąją ataskaitą apie 
energijos vidaus rinką ir energijos tiekimo saugumą. 2016 m. prioritetas bus energetika ir klimatas – 
tema, kuria mes planuojame pateikti padėties apžvalgą.  

Klimato tikslų vykdymas taip pat daro poveikį daugeliui tradicinių ES politikos sričių, kurioms yra 
išleidžiamos ES lėšos. 2016 m. mes planuojame pateikti ataskaitą apie bendrą įsipareigojimą 
panaudoti 20 % ES biudžeto lėšų su klimato politika susijusiai veiklai ir konkrečiai išnagrinėti biodegalų 
politiką, žemės ūkio praktiką ir paramą atsinaujinančiajai energijai kaimo vietovėse. 

Be pirmiau minėtų dalykų, mes turime vieną naują svarbų 2016 m. audito prioritetą: Prieglobstis, 
migracija ir saugumas.  

Kaip komitetui yra žinoma, mes atliekame auditą dėl lėšų panaudojimo migracijos srityje pietinio 
Viduržemio jūros regiono ir Rytų kaimynystės šalyse. Šiuo metu per prieštaravimų procedūrą yra 
aptariamos preliminarios pastabos ir atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu komitetas šiai temai rodo didelį 
dėmesį, jos bus kiek įmanoma greičiau užbaigtos. 

Nuo to laiko, kai pradėjome vykdyti šį auditą 2014 m., ES priėmė beprecedentį pabėgėlių skaičių, kurių 
daugelis siekia prieglobsčio. ES ir valstybės narės ėmėsi priemonių, siekdamos išspręsti šią krizę, ir 
daugiau priemonių planuoja taikyti šiais metais. 

Todėl Audito Rūmai vėliau šiais metais planuoja pradėti naują auditą dėl Komisijos atsako į pabėgėlių 
krizę, remdamiesi savo ES politikos žiniomis šioje srityje, kurias mes įgijome atlikdami migracijos 
auditą. 

2016 m. mes taip pat planuojame pradėti auditus dėl priemonių, skirtų apsisaugoti nuo terorizmo, 
prekybos žmonėmis prevencijos priemonių ir paramos valstybėms, kurios galėtų būti potencialūs 
migrantų ir prieglobsčio prašytojų šaltiniai, kaip antai Tunisas ir Centrinės Afrikos Respublika.  

Kaip ir ankstesniais metais, mes planuojame pradėti darbą, skirtą keletui specialiųjų ataskaitų su 
pagrindinėmis ES politikos koordinavimo ir įgyvendinimo priemonėmis susijusiais klausimais, t. y. ES 
strategija, pagrindinėmis išlaidų programomis ir agentūromis bei kitomis įstaigomis. 

Kalbant apie pagrindines išlaidų programas, mes planuojame išnagrinėti ES lėšų įsisavinimą, projektų 
atranką ir finansinius pataisymus sanglaudos srityje bei pagrindinę mokėjimo schemą žemės ūkyje. 

Dėl ES subjektų, mes planuojame įvertinti Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos ir Europos 
mokslinių tyrimų jungtinių technologijų iniciatyvų veiklos rezultatus bei atlikti Europos Teisingumo 
Teismo peržiūrą. 

Audito Rūmų prioritetai taip pat atsispindės mūsų metinėms ataskaitoms skirtame Audito Rūmų 
darbe.  

Būsimoje ES biudžeto metinėje ataskaitoje bus naujas skyrius apie daugiametės finansinės programos 
antraštinę dalį: saugumas ir pilietybė. 
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Mes ir toliau metinėje ataskaitoje didelį dėmesį skirsime veiklos rezultatų klausimams. Skyriuje 
„Siekiant ES biudžeto rezultatų“ mes planuojame pateikti ataskaitą apie Komisijos vykdomą strategijos 
„Europa 2020“ laikotarpio vidurio peržiūrą ir apie tai, kokiu mastu „Horizontas 2020“ skatina tikslingai 
siekti rezultatų ir prisideda prie šios strategijos tikslų vykdymo. 

Atitinkamuose ataskaitos skyriuose mes taip pat vėl aptarsime pagal pasidalijamąjį valdymą vykdomų 
išlaidų operacijų audito metu iškilusius su veiklos rezultatais susijusius klausimus. 

Galiausiai, mes taip pat toliau stebėsime, kaip pasikeitė ES lėšų įsisavinimo ir finansinių priemonių 
taikymo aspektai, į kuriuos praėjusiais metais atkreipėme dėmesį savo skyriuje dėl ES biudžeto ir 
finansų valdymo. 

Gerbiama pirmininke, Gerbiami nariai, 

Kaip Komisija teisingai sako savo 2016 m. darbo programoje, Europos Sąjungai atėjo laikas sugrįžti į 
įprastines vėžes. Audito Rūmai taip pat pripažįsta, kad tai taikytina ir jiems patiems.  

Kol kas aš aptariau mūsų 2016 m. audito prioritetus. Dabar aš norėčiau pasakyti keletą žodžių apie 
priemones, kurių mes imamės siekdami pagerinti savo, kaip institucijos, veiklos rezultatus. 

2016 m. mums vykdant mūsų 2013–2017 m. strategijoje numatytas reformas, mūsų institucijoje reikės 
valdyti reikšmingus pokyčius. 

Sausio mėn. pradžioje pradėjo veikti mūsų naujas užduotimis pagrįstas organizacijos modelis. Tikimės, 
kad jis leis mums ateinančius kelerius metus paprasčiau ir lanksčiau valdyti mūsų užduotis ir išteklius. 

Konkrečiai, manau, kad jis mums padės specialiąsias ataskaitas, kurias mes pradėsime rengti 2016 m., 
priimti per 13 mėnesių, kaip nustatyta Finansiniame reglamente. 

Mes pateiksime išsamesnę informaciją apie mūsų pažangą įgyvendinant savo strategiją bei kolegialios 
peržiūros ir Parlamento rekomendacijas savo metinėje veiklos ataskaitoje dėl 2015 m. 

Gerbiama pirmininke, Gerbiami nariai, 

Dabar Sąjungai yra išbandymų metas. Kad išspręstume mums iškilusias opias problemas, ES institucijos 
turi bendradarbiauti, kiekviena jų kiek įmanoma geriau panaudodama savo įgaliojimus ir išteklius.  

2016 m. Europos Audito Rūmai siekia prisidėti prie šių mūsų bendrų pastangų įgyvendindami darbo 
programą, kurią aš turėjau garbės Jums šiandien pristatyti. 

Dėkoju už dėmesį. 


