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Atsakas į COVID-19 ir klimato politika – ES
auditorių darbo programos pagrindas
Šiandien Europos Audito Rūmai paskelbė savo 2022 ir vėlesnių metų darbo programą, joje
pateikdami strategines sritis ir audito prioritetus. Jie apims įvairius dalykus, atspindinčius
pagrindinius ES uždavinius ir susirūpinimą keliančius klausimus. Svarbiausi jų bus ES atsakas į
COVID-19 pandemiją ir jos užmojai kovoti su klimato kaita. Auditoriai tikrins šias ir kitas sritis,
kad nustatytų, ar ES veiksmingai naudoja mokesčių mokėtojų pinigus siekdama įvykdyti savo
įgaliojimus ir įsipareigojimus.
Pasaulinė COVID-19 pandemija ir toliau daro didelį poveikį Europos piliečių gyvenimui. Taip bus
dar kurį laiką. Be to, ES praktiškai įgyvendina savo siekius kovoti su klimato kaita ir pereiti prie
modernios, efektyviai išteklius naudojančios ir konkurencingos ekonomikos. Todėl atsigavimo po
COVID programoms ir kovos su klimato kaita priemonėms bus teikiama precedento neturinčio
masto ES finansinė pagalba.
Audito Rūmų 2022 ir vėlesnių metų darbo programa parengta atsižvelgiant į šiuos konkrečius
uždavinius. Joje pateikiamas 79 specialiųjų ataskaitų ir apžvalgų, kurias ES auditoriai ketina
paskelbti artimiausiais metais, sąrašas. Jos yra susijusios su strateginėmis prioritetinėmis sritimis.
Pavyzdžiui, pagal išlaidų ir politikos sritį „ES atsakas į COVID-19 ir atsigavimas po krizės“
numatoma parengti 16 ataskaitų tokiais klausimais kaip COVID-19 vakcinų pirkimas ir teisė laisvai
judėti pandemijos metu. Audito Rūmai taip pat paskelbs keletą audito metu nustatytų faktų dėl
ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, kuriai skirta 672,5 milijardo eurų
dotacijų ir paskolų, skirtų investicijoms ir reformoms remti, daugiausia dėmesio skiriant
ekologinei ir skaitmeninei pertvarkai. Pagal išlaidų kategoriją „Klimato kaita, aplinka ir gamtos
ištekliai“ Audito Rūmai parengs 17 ataskaitų, be kita ko, dėl biodegalų, energijos mokesčių,
neteisėtos žvejybos ir gyvūnų vežimo.
Taip pat bus nagrinėjama daug kitų ES išlaidų ir politikos sričių. Pavyzdžiui, prioritetinėje srityje
„Saugumas ir Europos vertybės“ auditoriai tikrins ES išorės veiksmus, pavyzdžiui, įvertindami, kaip
ES šalina pagrindines migracijos Afrikoje priežastis, analizuodami ES finansinę paramą pabėgėlių
priežiūrai Turkijoje, taip pat nagrinėdami vidaus klausimus, įskaitant sukčiavimą atliekant
mokėjimus pagal bendrą žemės ūkio politiką ir teisinės valstybės principą ES.
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų 2022 ir vėlesnių metų darbo programos pagrindines mintis.
Visa darbo programa pateikta čia www.eca.europa.eu.
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Auditoriai taip pat tikrins pagrindinius ES ekonomikos konkurencingumo klausimus, pavyzdžiui,
5G korinių tinklų saugumą, baterijų gamybą ir mikroschemų pramonės plėtotę ES. Fiskalinės
politikos srityje jie visų pirma analizuos ES bankų priežiūrą ir bendrąją investicinių fondų rinką.
Nagrinėdami tokias plačias temas, Audito Rūmai ir toliau teiks ES piliečiams ir politikos
formuotojams nepriklausomas ataskaitas svarbiausiais ES ateities klausimais, pabrėždami tai, kas
veikia gerai, ir atkreipdami dėmesį į tai, kas ne. 2021 m. Audito Rūmai paskelbė 32 audito
ataskaitas ir apžvalgas įvairiais klausimais – nuo aplinkos iki apmokestinimo, nuo judumo iki
pinigų plovimo ir nuo migracijos iki vartotojų teisių.

Bendroji informacija
Atlikdami nepriklausomą, profesionalų ir itin paveikų audito darbą, Audito Rūmai vertina ES
veiksmų ekonomiškumą, veiksmingumą, efektyvumą, teisėtumą ir tvarkingumą. Jų audito
ataskaitos ir nuomonės yra labai svarbi ES atskaitomybės grandis – jos naudojamos reikalaujant
atskaitomybės iš tų, kurie yra atsakingi už ES politikos ir programų įgyvendinimą: Europos
Komisijos, kitų ES įstaigų ir valstybių narių administracijų. Jos taip pat padeda ES piliečiams
aiškiau suprasti, kaip ES ir jos valstybės narės pasitinka dabartinius ir ateities iššūkius.
2022 ir vėlesnių metų darbo programa paskelbta Audito Rūmų svetainėje eca.europa.eu 23 ES
kalbomis.
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