LT
Pranešimas spaudai

Liuksemburgas, 2022 m. gegužės 5 d.

ES auditorių veikla 2021 m.: kaip niekad svarbu
tikrinti Europos veiklos rezultatus
Šiandien Europos Audito Rūmai paskelbė savo 2021 m. metinę veiklos ataskaitą. Ataskaitoje
apžvelgiamas Audito Rūmų darbas 2021 m. ir pateikiama informacija apie institucijos
vadovybę, darbuotojus ir finansus, aprašoma, kaip 900 Audito Rūmų darbuotojų toliau teikė
nepriklausomas ir objektyvias ataskaitas svarbiausiais ES ateities klausimais. Kadangi valstybės
narės šiuo metu susiduria su daug netikėtų iššūkių, Audito Rūmai atlieka labai svarbų vaidmenį
pabrėždami, kurie ES veiksmų aspektai yra tinkami, atkreipdami dėmesį į aspektus, kuriuos
būtų galima patobulinti, ir rekomenduodami esminius pakeitimus, kad ES galėtų išnaudoti visą
savo potencialą. Šis darbas suteikia ES galimybę remtis savo ankstesnėmis pastangomis gerinti
savo finansų valdymą ir užtikrinti, kad ES išlaidos duotų rezultatų.
2021 m. ES auditoriai toliau dirbo esant su COVID-19 susijusiems kelionių ir visuomenės sveikatos
apribojimams. Jų gebėjimas atlikti auditus vietoje vis dar buvo labai ribotas. Tačiau jie prisitaikė
prie naujos padėties, greitai pakeitė savo darbo metodus ir išmoko taikyti naujas priemones, kad
galėtų teikti veiksmingą viešojo audito paslaugą Europos Sąjungoje.
Todėl ES auditoriai laiku padarė prasmingas išvadas ir pateikė konkrečių ir aktualių
rekomendacijų. 2021 m. Audito Rūmai paskelbė 55 leidinius, įskaitant 32 specialiąsias ataskaitas
ir apžvalgas, kuriose nagrinėjama daug iššūkių, su kuriais ES susiduria įvairiose išlaidų ir politikos
srityse. Auditoriai nagrinėjo tokius klausimus kaip bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) ir klimato
kaita, principas „teršėjas moka“, elektromobilumas, ES sienų apsaugos agentūra Frontex, ES
bendradarbiavimas su ES nepriklausančiomis šalimis grąžinant neteisėtus migrantus, keitimasis
informacija apie mokesčius, tvarus finansavimas, pinigų plovimas ir dezinformacija. Jie taip pat
paskelbė dvi su COVID-19 susijusias ataskaitas: ES visuomenės sveikatos atsako apžvalgą ir audito
ataskaitą dėl oro transporto keleivių teisių pandemijos metu.
Audito Rūmų leidiniai – 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 iš tų, kurie yra atsakingi už ES
biudžeto valdymą, visų pirma iš Europos Komisijos.
„Nors COVID-19 pandemija dar nepasibaigė, staiga ES sienas sukrėtė dar viena baisi krizė, – teigė
Europos Audito Rūmų pirmininkas Klausas-Heineris Lehne. – Tai tamsūs laikai Europai. Dabar
labiau nei bet kada ES turi būti vieninga ir pasiekti rezultatų. Europos Audito Rūmų misija dabar
yra svarbesnė nei kada nors anksčiau: atsižvelgdami į tai, toliau stengsimės nustatyti ES veiksmų
pridėtinę vertę.“

Visa metinė veiklos ataskaita pateikta eca.europa.eu.
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Audito Rūmų 2021 m. gruodžio mėn. paskelbtoje 2022 ir vėlesnių metų darbo programoje
pabrėžiami ateinančių metų audito prioritetai ir pateikiama išsami informacija apie
79 specialiąsias ataskaitas ir apžvalgas, kurios bus paskelbtos. Joje nustatytos šios keturios
pagrindinės strateginės sritys: ES ekonomikos konkurencingumas; atsparumas grėsmėms ES
saugumui ir pagarba Europos vertybėms – laisvei, demokratijai ir teisinei valstybei; klimato kaita,
aplinka ir gamtos ištekliai; fiskalinė politika ir viešieji finansai Sąjungoje. Šešiolikoje iš šių ataskaitų
bus nagrinėjami klausimai, susiję su ES atsaku į COVID-19, pavyzdžiui, vakcinų viešieji pirkimai, ir
keletas auditų dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (iniciatyvos „Next
Generation EU“), kuri buvo sukurta siekiant padėti Europai įveikti pandemijos padarinius.

Bendroji informacija
Audito Rūmai yra nepriklausoma ES išorės audito institucija. Ji įsikūrusi Liuksemburge ir veikia
nuo 1977 m. Joje dirba apie 900 visų ES pilietybių asmenų. 2021 m. Audito Rūmai įdarbino 80
naujų darbuotojų ir surengė 56 trijų-penkių mėnesių trukmės stažuotes universitetų
absolventams. Maždaug pusė institucijos darbuotojų yra moterys. Audito Rūmų 2021 m.
biudžetas sudarė apie 153,7 milijono eurų, o tai yra mažiau nei 0,1 % visų ES išlaidų ir apie 1,5 %
jos administracinių išlaidų.
Audito Rūmai:
- užtikrina, kad ES tinkamai tvarkytų finansų apskaitą, teisingai taikytų savo finansines
taisykles ir kad ES politika ir programomis būtų užtikrintas numatytų tikslų pasiekimas ir
racionalus lėšų panaudojimas;
- padeda gerinti ES finansų valdymą ir skatina atskaitomybę ir skaidrumą;
- įspėja apie rizikos rūšis, teikia patikinimą, nurodo trūkumus ir sėkmės pavyzdžius ir teikia
rekomendacijas ES politikos formuotojams ir teisės aktų leidėjams;
- savo pastabas ir rekomendacijas teikia Europos Parlamentui, Tarybai, nacionalinėms
vyriausybėms ir parlamentams, taip pat plačiajai visuomenei.
Audito Rūmų 2021 m. veiklos ataskaita paskelbta Audito Rūmų svetainėje (eca.europa.eu) 24 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 2021 m. Be to, joje pateikiama pagrindinė informacija
apie Audito Rūmų personalą, valdymą ir finansus.
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