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ES 2018–2020 m.: Sudėtinga aplinka
2018–2020 m. laikotarpis Europos Sąjungai bus nepaprastai svarbus. Vis dar reikia priimti esminius sprendimus. Bendros ES politikos, ES finansų valdymo ir mūsų profesinės aplinkos pokyčiai Europos Audito Rūmams kelia didžiulių
sunkumų, tačiau jie taipogi suteikia galimybių (žr. diagramą).

Su Europos Audito Rūmų aplinka susiję sunkūs uždaviniai ir galimybės

Spręstini uždaviniai ir
galimybės, kuriomis
reikia pasinaudoti
2018–2020 m.
Europos Audito
Rūmų strategijoje

ES POLITIKA

 Pagrindiniai politiniai
uždaviniai, kaip antai
migracija, saugumas, finansų
krizė, klimato kaita, „Brexit“,
investavimas į žmones ir
infrastruktūrą, laisvoji
prekyba ir globalizacija
 Naujos politikos sritys ir
priemonės
 Poveikis, užtikrinamas
vykdant administracinius
veiksmus ir reglamentavimą
(t. y. nedarant išlaidų)
 Strategijos „Europa 2020“
vertinimas
 Kas laukia po strategijos
„Europa 2020“?
 Europos Sąjungos
ekonomikos ir finansų
valdymo gilinimas

ES FINANSŲ
VALDYMAS

PROFESINĖ
APLINKA

 Didėjantis ES finansavimo
sudėtingumas, „Brexit“
padariniai
 „Į rezultatus orientuotas
biudžetas“
 Padidintas vidaus kontrolės
sistemų išbaigtumas /
patikimumas
 Nelanksti DFP ir metiniai
biudžetai
 ES išlaidų suderinimas su ES
tikslais
 2014–2020 m. DFP
vertinimas
 Kokia bus DFP 2020+?

 Technologijos: duomenų
gavyba, skaitmeninis auditas,
atviri šaltiniai
 Vertinimo metodai
(įskaitant socialinius mokslus)
 Besikeičianti vertinimo
aplinka
 Tarptautiniai apskaitos ir
audito standartai bei metodai
 Ryšiai su kitais auditoriais
(kaip antai Aukščiausiosiomis
audito institucijomis /
INTOSAI, EUROSAI, Ryšių
palaikymo komitetu)
 Darbuotojų įgūdžių
vystymas
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Pasitikėjimas ES sumažėja, jei neįrodoma pridėtinė vertė
Sunkūs uždaviniai suteikia gerinimo ir efektyvumo galimybių. Tačiau dėl jų ES ištekliams ir gebėjimams taip pat
daromas spaudimas ir iškyla rizika racionaliam lėšų panaudojimui bei numatyto poveikio pasiekimui. Tam, kad
būtų galima sėkmingai spręsti būsimus sunkius uždavinius, reikės užtikrinti pajėgų informacija pagrįstą sprendimų
priėmimą ir prioritetų nustatymą. Žmonės turi turėti galimybę matyti, kad ES veikia principingai, taiko teisinės
valstybės nuostatas, tinkamai leidžia mokesčių mokėtojų pinigus, aiškiai nustato savo tikslus ir pasiekia savo žadėtų
rezultatų.

Negebėjimas įrodyti, kad leidžiant ES pinigus ir vykdant ES veiksmus yra gaunami teigiami rezultatai, sumažins
piliečių pasitikėjimą ES. Pastebimas ES piliečių ir institucijų atotrūkis dabar kelia egzistencinę grėsmę ES.

2018–2020 m. Europos Audito Rūmai prisidės sprendžiant sunkius
ES uždavinius
Mes manome, kad Europos Audito Rūmai yra pasirengę spręsti su ES valdymu ir tinkamu ES lėšų panaudojimu
susijusius sunkius uždavinius ir teikti atitinkamas galimybes ir tokiu būdu vykdant nepriklausomą auditą padėti ES
piliečiams nuspręsti, ar jie gali patikėti ES institucijomis teikti jiems rezultatus.

… kadangi tai – mūsų misija
2017 m. sukako 40 metų nuo tada, kai Europos Audito Rūmai pradėjo savo veiklą. Mūsų, kaip ES išorės auditoriaus,
misija – padedi gerinti ES finansų valdymą, skatinti atskaitomybę ir skaidrumą bei atlikti nepriklausomo Sąjungos
piliečių finansinių interesų sergėtojo vaidmenį. Europos Audito Rūmai įspėja apie rizikas, teikia patikinimą, įvardija
trūkumus ir sėkmes bei teikia rekomendacijas ES politikos formuotojams ir teisėkūros institucijoms, kaip pagerinti ES
politikos krypčių ir programų valdymą, ir užtikrina, kad Europos piliečiai žinotų, kaip panaudojami jų pinigai.
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… kadangi mes laikomės savo vertybių
Mūsų vertybės – atskaitomybė, skaidrumas, profesionalumas, principingumas, nešališkumas ir gebėjimas reaguoti.

… ir kadangi mes imsimės strateginių veiksmų
Vykdydami savo 2018–2020 m. strategiją, mes siekiame sukurti pridėtinę vertę, suteikdami ES piliečiams,
sprendimus priimantiems asmenims ir asmenims,
susijusiems su biudžeto vykdymu, naujų ir savalaikių
įžvalgų į ES biudžetus, politikos sritis ir teisės aktus
bei užtikrinti geresnį jų supratimą. Europos Audito
Rūmai sieks nustatyti, kokios ES galios būdingos
konkrečioms politikos sritims, ko buvo pasiekta
naudojantis šiomis galiomis ir kokių reikia imtis
veiksmų, norint išspręsti būsimus uždavinius. Būdami
nepriklausomi ir turėdami gebėjimų ir išteklių, mes
remsime visuomenės kontrolę, patobulinimus, inovacijas ir mokymąsi ES viešajame sektoriuje ir tokiu
būdu prisidėsime prie pasitikėjimo, kaip ES ir jos
institucijos sprendžia šios dienos uždavinius.

Pagrindiniai Europos Audito Rūmų veiklos rezultatai
- Metinės ataskaitas, kuriose pateikiami finansinio ir atitikties audito,
susijusio su Europos Sąjungos biudžetu ir Europos plėtros fondais (EPF),
rezultatai, taip pat biudžeto valdymo ir veiksmingumo aspektai
- Specialiosios ataskaitos, kuriose pateikiami atrinktų veiklos ir atitikties
auditų, susijusių su konkrečiomis išlaidų ar politikos sritimis arba biudžeto
ar valdymo klausimais, rezultatai
- Peržiūra pagrįsti leidiniai, kaip antai padėties apžvalgos ir apžvalginiai
pranešimai
- Nuomonės dėl naujų ar atnaujintų teisės aktų, turinčių didelės įtakos
finansų valdymui
- Specialiosios metinės ataskaitos dėl ES agentūrų, decentralizuotų
įstaigų ir bendrųjų įmonių

Mūsų strateginiai 2018–2020 m. tikslai
ES piliečiams ir jų atstovams mūsų teikiamos paslaugos turi keistis, kad galėtume prisitaikyti prie iššūkių ir pasinaudoti naujomis galimybėmis. Mūsų labai įvairūs veiklos rezultatai (žr. langelį) per artimiausius trejus metus bus
pagerinti, padidinant patikinimo pareiškimo pridėtinę vertę šios dienos ES finansų valdymo kontekste, susitelkiant
į mūsų veiklos rezultatus, susijusius su veiksmingumu, formuluojant mūsų auditorijai skirtus aiškesnius pranešimus ir
geriau nukreipiant vidaus procesus į mūsų veiklos rezultatus.
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Pagerinti pridėtinę patikinimo pareiškimo vertę šios dienos
ES finansų valdymo kontekste
Pasitikėjimas ES finansų valdymu gali būti sustiprintas, piliečius ir jų atstovus patikinus,
kad laikomasi taikomų taisyklių. Mūsų patikinimo pareiškimas dėl ES finansinių ataskaitų
patikimumo ir operacijų teisėtumo ir tvarkingumo prisidėjo prie didelių patobulinimų,
susijusių su ES taisyklių laikymusi (žr. langelį). Teigiami valdymo ir kontrolės sistemų
pokyčiai suteikia mums galimybę naujai pažvelgti į patikinimo pareiškimo audito
metodą. Šiuo metu mūsų patikinimo pareiškimo auditas daugiausia pagrįstas tiesioginiu
atitikties testavimu sudarant didelę atsitiktinę reprezentatyvią mokėjimų imtį.

2018–2020 m. laikotarpiu mūsų patikinimo pareiškimo audito metodas bus pritaikytas siekiant gauti naudos,
susijusios su pagerėjusia ES finansų valdymo padėtimi (žr. toliau). Tai mums leis daugiausia dėmesio ir išteklių skirti
vertinimui, ar ES savo piliečiams kuria rezultatus
ir, prireikus, nagrinėti tikslines ES finansų valdymo
Europos Audito Rūmų patikinimo pareiškimas prisidėjo prie
atitikties problemas.
reikšmingų per pastaruosius 20 metų atliktų ES finansų valdymo
patobulinimų
- Teigiamos audito nuomonės dėl ES metinių finansinių ataskaitų
2018–2020 m. patikinimo pareiškimo audito metopatikimumo teikimo nuo 2007 m.
das ir toliau bus grindžiamas remiantis pagal Sutartį
- Žymiai mažesnio klaidų skaičiaus ES mokėjimuose
- Didesnio ES finansų valdymo atskaitingumo ir skaidrumo
Europos Audito Rūmams suteiktais įgaliojimais ir
visapusiškai laikantis tarptautinių viešojo sekto- Geresnių kontrolės sistemų, kurios leidžia geriau užkardyti, aptikti ir
riaus audito standartų. Mes vertinsime audituojamų
išmatuoti klaidas Komisijos lygmeniu ir valstybės narėse
subjektų suteiktos informacijos apie teisėtumą
- Geresnių taisomųjų veiksmų aptikus klaidų
ir tvarkingumą naudojimo galimybes, įskaitant
- Supaprastinimo, įdiegto užtikrinus geresnį reglamentavimą
informaciją apie jų vykdytus taisomuosius veiksmus.
Šis patikinimo pareiškimo metodas apims daugiau kiekybinių elementų ir tikimasi, kad juo vadovaujantis bus sumažintas pačių Europos Audito Rūmų atliekamų
mokėjimų tiesioginių testų skaičius. Jis turėtų prisidėti prie mūsų patikinimo pareiškimo ekonominio veiksmingumo
ir nepadidinti audito ir kontrolės naštos. Mes glaudžiai konsultuosimės su savo suinteresuotosiomis šalimis ir audituojamais subjektais.

Patikinimo pareiškimo metodo koncepcija bus parengta tuo pat metu, kai bus plačiau atnaujinama Europos
Audito Rūmų metinė ataskaita, ir apims metinio ataskaitų apie veiksmingumą teikimo bei informacijos apie ES
veiksmus valstybėse narėse ir regionuose sustiprinimą (žr. iniciatyvas, vykdomas vadovaujantis sekančiu strateginiu
tikslu).
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Daugiau dėmesio skiriant ES veiksmų veiksmingumo
aspektams
ES piliečiai ir jų atstovai tikisi ne tik patikinimo, kad jų pinigai leidžiami laikantis taikomų
taisyklių, bet taip pat nori žinoti, ar buvo pasiekti numatyti tikslai. Mes teikiame ataskaitas apie ES lėšų ir politikos krypčių pridėtinę vertę ir veiksmingumą nuo pat mūsų, kaip
institucijos, veiklos pradžios, tačiau šios dienos aplinka sukuria naujus iššūkius ir galimybes. 2018–2020 m. mes, kurdami savo veiklos rezultatus, daugiausia dėmesio skirsime
veiksmingumo vertinimui šiais dviem būdais.
Geriau vertinant pridėtinę
ES veiksmų vertę

Ateityje mes dažniau nagrinėsime aktualias veiksmingumo problemas, kaip antai numatytų rezultatų pasiekimą ir poveikio
užtikrinimą bei tai, kiek ES veiksmai yra reikšmingi piliečiams. Atsižvelgdami į ES daromą su reformomis susijusį spaudimą,
mes taip pat vertinsime, kai tik tai yra įmanoma, ar veiksmai ES lygmeniu buvo geriausias būdas pasiekti norimus rezultatus,
ir ar prireiks daugiau ar mažiau ES lygmens intervencijų siekiant finansavimo ar politikos tikslų. Apie rezultatus pranešime
subalansuotu būdu, pripažindami pasiekimus ir atsižvelgdami į būdingus apribojimus.

Plačiai vertinant ES
veiksmus

ES veiksmai vykdomi labai įvairiais būdais plačiose, tarpusavyje susijusiose politikos srityse kartu su nacionaliniais, regioniniais arba vietos lygmens viešojo sektoriaus veiksmais. Mes atliksime plačias ES veiksmų peržiūras įvairiose politikos srityse,
pavyzdžiui, rengdami padėties apžvalgas. Tai sudarys galimybę piliečiams ir jų atstovams susidaryti platesnį ES išlaidų ir
administracinių veiksmų vaizdą. Šie plataus pobūdžio vertinimai taip pat padės mums nustatyti konkrečias ES priemones,
kurioms būtina skirti daugiau dėmesio vykdant tikslinius auditus.

Teikiant greitus atsakymus į neatidėliotinus ir
tikslinius klausimus apie ES
veiksmus

Mūsų ataskaitų poveikis priklauso nuo jų aktualumo, kokybės ir laiko planavimo. Mes pagerinsime veiklos rezultatų
savalaikiškumą, jose daugiausia dėmesio skiriant aktualiausiai problemai (pavyzdžiui, rengiant greitas specialiąsias ataskaitas).
Laiko planavimas yra ypač aktualus, jei norime, kad mūsų darbas būtų reikalingas, reaguojant į esamą įvykį arba skubų suinteresuotosios šalies prašymą. Šioje srityje mes pradėsime rengti naują dokumentą siauros apimties „greito atvejo peržiūros“
forma, kuriame daugiausia dėmesio bus skiriama faktų apie konkrečias problemas nustatymui per trumpą laiką.

Geriau lyginant ES veiksmų
metodus ir rezultatus

Bus sustiprintas ES lėšų ir politikos įgyvendinimo gerų pavyzdžių ir gerosios praktikos nustatymas ir skatinimas. ES veiksmai
dažnai įgyvendinami valstybėse narėse. Todėl gali būti tikimasi, kad rezultatai geografiniu požiūriu bus labai įvairūs, priklausomai nuo skirtingų aplinkybių ir administracinės praktikos. Mes tokius skirtumus vertinsime, kai tik tai bus įmanoma ir naudinga
abipusiam mokymuisi, kaip geriausiai panaudoti ES lėšas ir įgyvendinti politiką.

Padidinti mūsų
rekomendacijų dėl ES
veiksmų gerinimo poveikį

Savo ataskaitose mes teikiame nemažai rekomendacijų, kurių tikslas –pagerinti ES lėšų ir administracinių veiksmų
veiksmingumą. Turėdami omenyje praktinius sunkumus, su kuriais susiduria mūsų audituojamieji subjektai, mes
pasirūpinsime, kad mūsų rekomendacijomis trūkumai būtų šalinami ekonomiškai veiksmingai. Prireikus, mes taip pat
nagrinėsime galimus teisinės sistemos trūkumus. Bus imamasi griežtų tolesnių su visomis susijusiomis rekomendacijos
susijusių veiksmų ir bus paskelbtos šių tolesnių veiksmų išvados.

Kasmet teikiant ataskaitas apie ES veiksmų
veiksmingumą

Pastaraisiais metais suinteresuotosios šalys parodė, kad joms reikia dažniau teikti informaciją apie ES lėšų veiksmingumą,
o Europos Komisija siekia sustiprinti savo ataskaitų apie veiksmingumą teikimą, vykdydama „į rezultatus orientuoto biudžeto“
iniciatyvą. Mes toliau plėtosime savo reguliarųjį bendrojo biudžeto, daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijų ir
pagrindinių pavienių ES fondų veiksmingumo vertinimą.

Teikiant įžvalgas apie ES
Savo darbu mes prisidedame prie ES finansinių interesų apsaugos. 2018–2020 m. mes pateiksime papildomų įžvalgų apie ES
veiksmus, susijusius su kova veiksmus, susijusius su kova su sukčiavimu ir korupcija. Tai apima išsamesnės informacijos apie sukčiavimo ir korupcijos riziką
su sukčiavimu ir korupcija
teikimą ir prevencijos ir sukčiavimo bei korupcijos aptikimo sistemų Europos Komisijoje, kitose įgyvendinančiosiose institucijose ir OLAF kokybę.
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Aiškių pranešimų savo auditorijai teikimas
Mūsų atliekama ES veiksmų kontrolė galės padidinti pasitikėjimą ES, tik jei mes
sugebėsime aiškiai pranešti savo nustatytus faktus ir rekomendacijas. Tai dar svarbiau
šiandien, kadangi daug informacijos šaltinių konkuruoja dėl politiką formuojančių ir ją
įgyvendinančių asmenų dėmesio. Mūsų poveikis ES veiksmų gerinimui priklausys nuo to,
kaip gerai mes užmezgame ryšius su savo suinteresuotosiomis šalimis (žr. langelį).

2018–2020 m. mes gerinsime ir geriau naudosimės
ryšiais su savo partneriais, visų pirma šiais būdais.

Europos Audito Rūmai užmezga ryšius su:
- Politinėmis institucijomis, atsakingomis už priežiūrą (t.y. Europos
Parlamentu, ES Taryba, nacionaliniais parlamentais ir nacionalinėmis
vyriausybėmis;
- audituojamaisiais subjektais, atsakingais už ES lėšų ir politikų valdymą
(visų pirma Komisija ir nacionalinėmis institucijomis);
- kitais auditoriais (kaip antai valstybių narių aukščiausiosiomis audito
institucijomis);
- žiniasklaida;
- kitais partneriais (kaip antai universitetais, analitikų centrais, NVO ir
interesų grupėmis);
- ir, kiek tai yra įmanoma, tiesiogiai su ES piliečiais.

Susisiekdami su EP,
Pastaraisiais metais Europos Audito Rūmai pagulino savo informacijos mainus su Europos Parlamentu, pavyzdžiui, užmezgę
Taryba ir nacionalinėmis reguliaresnius kontaktus su specializuotais komitetais. Tam, kad mūsų veiklos rezultatai ir susijusios rekomendacijos sėkmingai
institucijomis
darytų įtaką ES finansų valdymo sprendimų priėmimui ir kitai administracinei praktikai, jie taip pat turi pasiekti Tarybą ir valstybių
narių institucijas. Mes dirbsime siekdami padidinti savo informacijos mainų su ES Taryba politiniu ir techniniu lygmenimis bei su
nacionaliniais parlamentais ir vyriausybėmis kokybę. To bus pasiekta labiau atsižvelgiant į nacionalinės žiniasklaidos aplinką ir ES
korespondentų darbą. Mūsų darbuotojų ir ataskaitų daugiakalbis metodas padės įgyvendinti šį procesą.
Tiksliniai ES politikos
ciklo sprendimai

Sprendimai dėl ES lėšų ir politikos sričių priimami svarbiausiais momentais: daugiausia tuomet, kai yra peržiūrimos ir atnaujinamos esamos programos ir teisės aktai arba kai yra iš naujo deramasi dėl ES daugiamečio biudžeto, daugiametės finansinės programos. Teikdami savo ataskaitas ir nuomones mes griežčiau laikysimės terminų kad, prireikus, jomis galėtų pasinaudoti Europos
Parlamentas ir Taryba teisės aktų peržiūrėjimo tikslais.

Rengti pagrindines tezes
ir jas dar kartą pakartoti
kuriant įvairius veiklos
rezultatus

Pastaruoju metu mes padidinome tiek savo veiklos rezultatų įvairovę, tiek kiekį. Mes stengiamės veiksmingiau nustatyti su
įvairialypiu darbu susijusius daugiasričius faktus daugelyje sričių. Mes naudosime šią informaciją siekdami suformuluoti nuoseklias
pagrindines tezes ir nustatyti horizontalius klausimus, pagrįstus daugelyje sričių nustatytais faktais ir tuomet juos integruoti
į visus mūsų veiklos rezultatus. Tokiu būdu šioms pagrindinėms tezėms bus skirta daugiau dėmesio ir jos turės didesnį sverto
poveikį.

Užmezgant tolydesnį
dialogą dėl savo veiklos
rezultatų

Mes nuo seno daugiausia savo informacijos sutelkiame savo galutinėse ataskaitose. Ateityje mes taip pat geriau informuosime
apie planuojamą darbą, tebevykdomą darbą ir tarpinius rezultatus, kaip antai rizikos analizes ir apibendrinamuosius pranešimus.
Sąveika su išoriniu pasauliu dėl mūsų tebevykdomo darbo pagerins mūsų veiklos rezultatus ir maksimaliai padidins mūsų darbo
poveikį.

09
Užtikrinant, kad mūsų
publikacijos būtų labiau
prieinamos ir įdomios

Siekiant padidinti mūsų poveikį ir užmegzti geresnius ryšius su piliečiais, bus būtina įdėti daugiau darbo suderinant mūsų
ataskaitų naratyvą, kuris turės būti paremtas aiškesne struktūra ir žargono atsisakymu. Bus stengiamasi iš mūsų auditų metu
surinktų įrodymų ir išanalizuotų duomenų sukurti dėmesį pritraukiantį naratyvą.

Ir toliau naudojant savo
darbo rezultatus norint
pasiekti pagrindines
suinteresuotąsias grupes

Šiuo metu mes siūlome standartizuotus veiklos rezultatus, kaip antai metinę ataskaitą ir specialiąsias ataskaitas. Nors šios ataskaitos dažnai yra labai išsamios, jose paprastai pateikiama tik dalis tos informacijos, kurią mes surenkame mūsų auditų metu. Be to,
šiose ataskaitose pateikiama svarbi informacija gali nepasiekti visų susijusių suinteresuotųjų šalių. Siekdami šią problemą išspręsti,
mes pateiksime su mūsų ataskaitomis susijusius išvestinius dokumentus, pritaikytus pagrindinėms suinteresuotosioms grupėms.
Kai tik tai yra įmanoma, tai gali apimti pagrindinius duomenų rinkinius. Šiuose apžvalginiuose dokumentuose bus sujungti keliose
mūsų ataskaitose nustatyti faktai; jie gali apimti kitų auditorių arba vertintojų darbo rezultatus.

Pritaikant savo organizaciją prie mūsų veiklos rezultatų
Įgyvendinant mūsų 2013–2017 m. strategiją, mūsų organizacija turėjo būti pertvarkyta
siekiant užtikrinti, kad būtume lankstesni ir labiau susitelkę į savo pagrindinę veiklą –
auditą. Siekdami savo 2018–2020 m. strateginių tikslų, mes dabar naudosimės savo
sustiprintais gebėjimais. Be to, ateityje mes geriau išnaudosime technologijas, siekdami
inovacijų mūsų audito darbe ir, kurdami savo veiklos rezultatus, geriau panaudosime savo
žinias.

Žmonės

Mūsų darbuotojai yra mūsų pagrindinis turtas ir mūsų institucijos kompetencija priklauso nuo jų. Dėl ilgesnių karjerų ir ribotų samdymo išteklių mokymasis visą gyvenimą ir vidaus judumas yra esminės mūsų ŽI politikos dalys. Mes išnaudosime savo darbuotojų
žinias ir įvairovę ir jas didinsime gerindami sąsajas tarp atskirų asmenų. Mes taip pat sustiprinsime ryšius tarp mūsų darbuotojų ir
su mūsų institucija nesusijusių ekspertų bendruomenių.

Technologijos

Technologijos mūsų audito darbe teikia didelių su inovacijomis susijusių galimybių. Dideli duomenų rinkiniai arba atviri duomenys
suteikia mums tokias galimybes kaip koreliacija, tinklų arba didelio teksto kieko analizės. Nebrangios duomenų vizualizavimo
priemonės leidžia mums atskleisti audito metu nustatytus faktus ir geriau apie juos informuoti savo ataskaitose. Savo auditų metu
mes visapusiškai naudosimės naujomis technologijomis.

Planavimas

Mūsų guvumas ir novatoriški gebėjimai priklauso nuo to, kaip mes vadovausime savo būsimam darbui. Planuodami savo darbą,
mes atsižvelgsime į penkias plačias 2018–2020 m. prioritetines sritis (žr. langelį). Mes, vykdydami šį procesą, ne tik labiau
tenkinsime mūsų suinteresuotosios šalies poreikius, bet taip pat būsime lakstesni, kad galėtume reaguoti į Sąjungoje vykstančius
pokyčius.

Europos Audito Rūmų darbo planavimo prioritetinės sritys 2018–2020 m.
- Tvarus gamtos išteklių naudojimas ir reagavimas į klimato kaitą
- Investicijos į sanglaudą, augimą ir įtrauktį
- Su migracija, saugumu ir visuotiniu tvariu vystymusi susiję uždaviniai
- Veikianti bendroji rinka ir tvari pinigų sąjunga
- Atskaitingas ir efektyvus Sąjungos finansavimas ir administravimas
Procesas

Mūsų audito procesas apima griežtas procedūras, skirtas patikrinti audituojamus faktus kartu su Komisija ir kitais audituojamaisiais subjektais. Be to, mes turime visapusišką visiems mūsų galutiniams veiklos rezultatams skirtą užduočių kokybės kontrolės
sistemą. Mes stengsimės dar labiau palengvinti ir pagreitinti savo audito procesą nekeldami pavojaus savo veiklos rezultatų
kokybei.
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Baigiamosios pastabos: Prisidėti prie pasitikėjimo skatinimo ES
2018–2020 m.
Siekdami strateginių tikslų iki 2020 m.,
mes, vykdydami nepriklausomą auditą,
būsime pateikę įžvalgų apie tai, kas
funkcionuoja ir kas ne ES išlaidų ir kitų
veiksmų srityje. Tai turėtų padėti pagerinti ES veikimą ir jo supratimą, o tai savo
ruožtu prisideda prie pasitikėjimo ES
skatinimo. Mes parengsime patikinimo
pareiškimą, kuris sukuria daugiau
vertės atsižvelgiant į pastarojo meto ES
finansų valdymo patobulinimus ir kuris
ir toliau skatina būsimus patobulinimus.
Mes rengsime ataskaitas, kurios geriau sprendžia labiausiai neatidėliotiną
klausimą ES piliečiams: „Ko yra pasiekta
ES pinigais ir kitomis intervencijomis?“
Mūsų veiklos rezultatai pakeis padėtį,
kadangi mes gebame geriau pateikti
savo nustatytus faktus. Galiausiai mūsų
vidaus organizacija užtikrins, kad mūsų
darbuotojai, technologijos ir žinios būtų
visapusiškai išnaudojami mūsų veiklos
rezultatų labui.

Ko mes norime
pasiekti,
įgyvendindami
2018–2020 m.
strategiją

Prisidėti prie
pasitikėjimo ES
skatinimo

Pateikti įžvalgų
apie tai, kas ES
funkcionuoja ir
kas ne
Kas naujo
2018–2020 m.
strategijoje:
4 strateginiai
tikslai

Teikti aiškius pranešimus savo auditorijai

Daugiau
dėmesio skirti ES
veiksmų
veiksmingumo
aspektams

Racionalių argumentų teikimas yra
mūsų, kaip auditoriaus, kompetencijos esmė. Tačiau, siekiant skatinti
pasitikėjimą, mūsų audito darbas turi
būti susijęs su mūsų pagrindinės suinteresuotosios šalies – Europos piliečių –
opiais klausimais šiandien ir ateityje.
Galiausiai Europos Sąjunga – tai ne skaičiai, o žmonės.
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