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ES auditorių veikla 2020 m.:
darbo ir komandiruočių
perorientavimas
2020 m. buvo į kitus metus nepanašūs metai, kuriems buvo būdingi ypač sudėtingi ir kartais
destabilizuojantys momentai. Tačiau šie momentai niekada nebuvo visiškai neįveikiami.
Europos Audito Rūmai labai gerai išsprendė visus uždavinius, kaip parodyta šiandien
paskelbtoje jų veiklos ataskaitoje.
COVID-19 krizės protrūkis 2020 m. pradžioje neužkirto kelio Audito Rūmams atlikti ES veiksmų
veiksmingumo ir tvarkingumo auditą. Veiklos tęstinumas buvo užtikrintas visus metus. Audito
Rūmai ir toliau teikė ES piliečiams ir politikos formuotojams nepriklausomus pagrindinių
klausimų vertinimus, akcentuodami tai, kas veikė gerai, ir atkreipdami dėmesį į tai, kas ne.
2020 m. ES auditoriai išnagrinėjo daugelį uždavinių, su kuriais susiduria ES įvairiose ES išlaidų
srityse, įskaitant aplinką (biologinė įvairovė žemės ūkio paskirties žemėje, pesticidai, kovos su
klimato kaita išlaidos, jūrų aplinka), judumą (miestų spūstys, kelių ir transporto projektai visoje
Europoje), socialinius aspektus (vaikų skurdas, kultūros investicijos) ir ekonomiką (konkurencijos
politika, kapitalo rinkų sąjunga, prekybos apsauga). Tai tik keletas pavyzdžių.
Audito Rūmai taip pat pademonstravo lankstumą, pritaikydami savo darbo programą prie naujos
padėties ir kintančių aplinkybių, susijusių su COVID-19 pandemija. Visų pirma buvo iš naujo
nustatyta kai kurių vykdomų užduočių apimtis ir pagal labai įtemptą tvarkaraštį pradėtos dvi
svarbios ES atsako į COVID-19 krizę ekonomikos ir visuomenės sveikatos srityse apžvalgos.
Apskritai, nepaisant labai sumažėjusių pajėgumų atlikti patikras vietoje, ES auditoriai sugebėjo
per oficialius terminus paskelbti visas metines ataskaitas ir parengė 32 specialiąsias ataskaitas ir
apžvalgas. Be to, jie paskelbė 11 nuomonių, daugiausia susijusių su 2021–2027 m. daugiamete
finansine programa ir iniciatyva „Next Generation EU“.

Visa metinė veiklos ataskaita pateikta eca.europa.eu.
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„Be to, mums, ES auditoriams, yra laikotarpis prieš COVID-19 krizę ir laikotarpis po jos. 2020 m.
pakeitė mūsų darbo metodus. 2020 m. taip pat buvo lūžis ES finansų srityje: per ateinančius
septynerius metus ES galės išleisti 1,8 trilijono eurų, iš kurių 750 milijardų eurų bus panaudota
tiesioginiam atsakui į COVID-19 krizę. Mums patikėtos svarbios naujos pareigos, – teigė Europos
Audito Rūmų pirmininkas Klausas-Heineris Lehne. – Galite būti tikri dėl to, kad darysime viską, ką
galime, kad ir toliau atliktume savo, kaip ES nepriklausomo išorės auditoriaus, vaidmenį,
siekdami apsaugoti Europos mokesčių mokėtojų interesus.“
2020 m. ES auditoriai taip pat labai orientavosi į ateitį ir jai rengėsi. Jie parengė naują 2021–
2025 m. laikotarpio strategiją, kuria remsis ateinančius penkerius metus. Audito Rūmų 2021 m.
bei vėlesnių metų darbo programoje pabrėžiami audito prioritetai ir išsamiai aprašomos 73
specialiosios ataskaitos ir apžvalgos, kurios turi būti paskelbtos 2021 ir 2022 m. Viena iš keturių
audito užduočių, kurios bus pradėtos vykdyti šiais metais, bus susijusi su ES atsaku į COVID-19
pandemiją ir iniciatyvos „Next Generation EU“ (NGEU) įgyvendinimu.

Bendroji informacija
Audito Rūmai yra Liuksemburge įsikūrusi nepriklausoma ES išorės audito institucija. Jie veikia
nuo 1977 m. Juose dirba apie 900 žmonių. Du trečdaliai darbuotojų yra visų ES tautybių
auditoriai, o maždaug pusė darbuotojų yra moterys. Audito Rūmų 2020 m. biudžetas sudarė apie
152 milijonus eurų, o tai yra mažiau nei 0,1 % visų ES išlaidų ir apie 1,5 % jų administracinių
išlaidų.
Jų audito ataskaitos, apžvalgos ir nuomonės yra labai svarbi ES atskaitomybės grandinės
sudėtinė dalis. Jos padeda Europos Parlamentui ir Tarybai stebėti ir tikrinti, kaip siekiama ES
politikos tikslų, ir reikalauti atskaitomybės – visų pirma per metinę biudžeto įvykdymo
patvirtinimo procedūrą – iš tų, kurie yra atsakingi už ES biudžeto valdymą.
Audito Rūmų 2020 m. veiklos ataskaita paskelbta Audito Rūmų svetainėje (eca.europa.eu) 23 ES
kalbomis.
Veiklos ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie Audito Rūmų auditus ir leidinius,
valstybėse narėse ir ES nepriklausančiose šalyse atliktas patikras ir bendradarbiavimą su
pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais 2020 m. Be to, joje pateikiama pagrindinė informacija
apie personalą, valdymą ir finansus.
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