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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2022 m. rugsėjo 1 d. 

Auditoriai palankiai vertina ES 
institucijų atsparumą pandemijos 
metu 
Šiandien paskelbtoje ataskaitoje Europos Audito Rūmai daro išvadą, kad kilus COVID-19 
pandemijai ES institucijos pasirodė esančios itin atsparios. Europos Parlamentas, Taryba, 
Europos Komisija ir ES Teisingumo Teismas reagavo greitai ir lanksčiai ir pasinaudojo 
ankstesnėmis investicijomis į skaitmeninimą. Vis dėlto pasaulyje po COVID-19 pandemijos ES 
institucijoms vis dar kils iššūkių siekiant kuo geriau pasinaudoti krizės paskatintomis 
inovacijomis ir lankstumu. 

2020 m. sausio pabaigoje Europoje oficialiai užregistruotas pirmasis COVID-19 atvejis. Vos per 
kelias savaites liga išplito visoje ES. Kadangi žmonės buvo raginami likti namuose ir dirbti 
nuotoliniu būdu, įmonės ir institucijos turėjo rasti būdų, kaip užtikrinti veiklos tęstinumą. 
Pastaraisiais metais ES institucijos jau susidūrė su sveikatos ir saugos krizėmis: 2014 m. Ebolos 
viruso protrūkiu (ES delegacijos) ir teroristiniais išpuoliais Briuselyje (2016 m.) ir Strasbūre 
(2018 m.). Tačiau COVID-19 krizės mastas ir trukmė neturi precedento. Kad įvertintų ES institucijų 
atsparumą kilus krizei, ES auditoriai apžvelgė jų pasirengimo lygį ir tai, kaip jos prisitaikė prie 
COVID-19 pandemijos ir ko išmoko. 

„ES institucijos nebuvo apsaugotos nuo COVID-19 krizės. Krizė padarė reikšmingą plataus masto 
poveikį institucijų veiklai ir jų darbuotojų darbui, – teigė už auditą atsakingas Audito Rūmų narys 
Marekas Opioła. – Atsparios organizacijos yra tos, kurios sugeba pasimokyti iš krizės ir tapti 
stipresnės. Manome, kad per pastaruosius dvejus krizės metus ES įstaigos pasirodė esančios 
atsparios.“ 

Iki 2020 m. vasario mėn. antros pusės keturios audituotos institucijos pradėjo taikyti savo veiklos 
tęstinumo planus. Auditorių teigimu, šie planai buvo tvirtas pagrindas institucijoms reaguoti į 
krizę, nors jie iš tikrųjų nebuvo skirti tokiems ilgalaikiams sutrikimams, kokius sukėlė COVID-19, 
įveikti. Todėl šiuos planus ES institucijos turėjo pritaikyti ir papildyti ad hoc sprendimais. 
Auditoriai nustatė, kad tai buvo padaryta sėkmingai, nepaisant to, kad institucijos negalėjo 
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tarpusavyje koordinuoti veiksmų, nes jos veikė savarankiškai, atliko skirtingas funkcijas, o jų 
priimančiosiose valstybėse narėse galiojančios taisyklės skyrėsi. 

Šie skirtumai nesutrukdė institucijoms kuo labiau sumažinti trikdžių ir toliau vykdyti savo funkcijų. 
Buvo išlaikytas panašus į ankstesnius metus veiklos lygis. Institucijoms net pavyko priimti svarbias 
politikos iniciatyvas, pavyzdžiui, 750 milijardų eurų vertės ekonomikos gaivinimo planą 
„NextGenerationEU“ ir 2021–2027 m. ES septynerių metų biudžetą. Auditoriai pabrėžia, kad visa 
tai buvo pasiekta kartu apsaugant darbuotojų sveikatą ir gerovę. Nepaisant nevienodo 
pasirengimo lygio, audituotos ES institucijos per šešias savaites visiems savo darbuotojams 
sudarė galimybę dirbti nuotoliniu būdu. Pandemija paspartino komunikacijos ir 
bendradarbiavimo priemonių, taip pat bepopierių darbo srautų diegimą. Tačiau administracinių 
procesų skaitmeninimas, visų pirma, e. sąskaitų išrašymas, vis dar nebaigtas. 

Panaikinus 2020 m. pavasarį nustatytus apribojimus, ES institucijos pradėjo patirties, įgytos 
reaguojant į COVID-19 krizę, analizę ir ėmėsi nustatyti inovacijas, kurias būtų galima taikyti ir 
krizei pasibaigus. Pavyzdžiui, pratęsus galimybę dirbti nuotoliniu būdu būtų sutaupyta daug lėšų, 
visų pirma kelionių išlaidoms ir galbūt biurų pastatų išlaidoms. Be to, pokyčiai, susiję su kelionių 
tvarka ir pastatais, taip pat galimybės dirbti nuotoliniu būdu pratęsimas suteikia galimybių 
sumažinti poveikį aplinkai. Tačiau, auditorių teigimu, tai dar nėra aiškiai nustatyta. 

 

Bendra informacija  
Auditas apėmė keturias ES institucijas: Europos Parlamentą, Tarybą, Europos Komisiją ir Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismą. 
Ši ataskaita yra Audito Rūmų su COVID-19 susijusio audito darbo dalis. Joje pateikiamas pirmasis 
krizės poveikio ES institucijų veikimui vertinimas. 
Specialiąją ataskaitą 18/2022 „ES institucijos ir COVID-19. Nors reaguota greitai, dar kils iššūkių 
siekiant kuo geriau pasinaudoti krizės paskatintomis inovacijomis ir lankstumu“ galima rasti 
Audito Rūmų svetainėje (eca.europa.eu). 
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