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ES auditoriai skelbia 2018 m. darbo programą
Šiandien Europos Audito Rūmai paskelbė savo 2018 m. darbo programą. Programoje
pateikiama išsami informacija apie specialiąsias ataskaitas, kurias ES auditoriai ketina paskelbti
2018 m., ir informacija apie institucijos metines ataskaitas ir darbo planavimo procedūrą.
2018 m. auditoriai iš viso planuoja parengti 90 leidinių, įskaitant metines ataskaitas,
specialiąsias ataskaitas ir nuomones.
„Šioje darbo programoje pateiktos prioritetinės sritys, ties kuriomis susitelksime 2018 m., –
pasakė Europos Audito Rūmų pirmininkas Klaus-Heiner Lehne. – Mes nagrinėsime plataus
profilio klausimus, atspindinčius sunkumus, su kuriais šiuo metu susiduria ES, pavyzdžiui, tausus
gamtos išteklių naudojimas, augimas ir įtrauktis, migracija ir pasaulinio vystymosi problemos,
bendra rinka bei atsakinga ir efektyvi Europos Sąjunga“.
Darbo programa apims apžvalginį pranešimą dėl ES biudžeto ateities, juo prisidedama prie
diskusijos dėl Sąjungos laikotarpio vidurio finansinės programos, bei apžvalginius pranešimus dėl
sanglaudos politikos ir programos „Horizontas 2020“ supaprastinimo ir BŽŪP ateities.
Taip pat bus atliekami su maisto sauga susijusių ES priemonių, ES dykumėjimo, priemonės
pabėgėliams Turkijoje, ES patikos fondo Afrikai, NVO finansavimo skaidrumo, Europos draudimo
ir profesinių pensijų institucijos ir interesų konfliktų prevencijos (etikos) ES institucijose auditai.
Kita prioritetinė užduotis bus transporto ir judumo padėties apžvalga. Visos šios ataskaitos bus
paskelbtos 2018 m.
Darbo programoje pateiktos užduotys buvo atrinktos remiantis išsamia planavimo procedūra,
kuri apima dabartinių pokyčių ES peržiūrą ir konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis, visų
pirma Europos Parlamentu.
Pirmininkas K. H. Lehne 2018 m. darbo programą 2017 m. lapkričio 20 d. pristatys Europos
Parlamento biudžeto kontrolės komitete. Šis programos pristatymas bus transliuojamas tiesiogiai.

Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų 2018 m. darbo programos pagrindines mintis.
Visą darbo programą (anglų k., redakcija prancūzų ir vokiečių kalbomis bus paskelbta vėliau) galima rasti adresu www.eca.europa.eu.
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