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Pirmininko
pratarmė

Mūsų naujoji strategija iki 2025 m.
Europos Audito Rūmuose priėmėme naują ateinančių penkerių metų strategiją.
Mūsų strategija grindžiama iki šiol pasiektais laimėjimais ir iki 2025 m. bus mūsų, kaip ES
nepriklausomo išorės auditoriaus, darbo gairės. Parengėme šią strategiją, paremtą dalyvavimu
grindžiamu procesu, apimančiu visus mūsų organizacijos lygmenis.

Mūsų strateginis kontekstas
Tarptautiniu lygmeniu veikianti ir savo piliečius ginanti Sąjunga
Europos Sąjunga didžiuojasi savo ypatingais laimėjimais, kurie visam laikui liks Europos istorijoje –
precedento neturinčiu mūsų žemyno šalių ir tautų taikos, ekonominio, socialinio ir kultūrinio
vystymosi bei politinės integracijos laikotarpiu.
Per visą jos istoriją Europos integracijos procese susidurta su sunkumais ir krizėmis. Tačiau ES
visada sėkmingai ėmėsi būtinų veiksmų jiems įveikti. ES įrodė, kad yra pajėgi imtis ryžtingų veiksmų,
pradėdama novatoriškas didelio masto iniciatyvas, kuriomis patvirtinamas mūsų Sąjungos
atsparumas ir gyvybingumas. 2021–2027 m. DFP ir „Next Generation EU“(NGEU) iniciatyva, kurių
vykdymą audituosime, yra konkretus šio gyvybingumo pavyzdys.
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Sparčių pokyčių laikai
Mūsų pasaulis tapo sudėtingesnis, prieštaringesnis ir konkurencingesnis nei anksčiau. Jis keičiasi
precedento neturinčiu tempu. Rengdami šią strategiją atsižvelgėme į naujus iššūkius šiose
pagrindinėse srityse.
• Europos konkurencingumas ir sanglauda. Technologinė ir mokslinė revoliucija, keičianti
ekonomikos modelius ir darbo rinkas ir kelianti etinių problemų mūsų Europos visuomenei.
Be to, atsiras prekybos konfliktų, demografinių pokyčių ir naujų visuomenės sveikatos
iššūkių.
• Su Europos klimatu ir ištekliais susiję iššūkiai. Klimato kaita, augantis žmonijos ekologinis
pėdsakas ir netvarus išteklių vartojimas.
• Europos saugumas ir vertybės. Esminės pasaulinės galios permainos, masinė migracija,
iššūkiai institucijoms liberalios demokratijos, teisinės valstybės ir daugiašališkumo srityse,
grėsmė gynybai ir saugumui, pavyzdžiui, terorizmas.
• Europos viešieji finansai. Neigiamos tvarių viešųjų biudžetų perspektyvos, didėjantys
reikalavimai viešajam sektoriui, nauji iššūkiai ES ir valstybių narių finansų sistemoms ir
valdymui, iššūkiai, susiję su viešųjų lėšų apsauga nuo sukčiavimo ir korupcijos ir
skaitmeninimo galimybių išnaudojimu. Reagavimo į COVID-19 priemonės didina iššūkius šioje
srityje.

Mūsų strateginiai tikslai
Mes, ES nepriklausomi išorės auditoriai, vykdysime savo funkcijas atsižvelgdami į visus šiuos
iššūkius, kad prisidėtume prie atsparesnės, tvaresnės ir teisingesnės Europos Sąjungos.
Savo 2021–2025 m. strategijoje pristatome, kaip ketiname tai padaryti, siekdami trijų strateginių
tikslų:
• 1 tikslas. Gerinti atskaitomybę, skaidrumą ir audito procedūras visų rūšių ES veiksmuose;
• 2 tikslas. Savo auditus skirti toms sritims ir temoms, kuriose galime sukurti didžiausią
pridėtinę vertę;
• 3 tikslas. Suteikti tvirtą audito patikinimą sudėtingomis ir kintančiomis sąlygomis.
Be to, mūsų 2021–2025 m. strategijoje taip pat nustatytos mūsų vertybės, misija ir vizija, taip pat
apžvelgiamos priemonės, padėsiančios mums pasiekti strateginius tikslus.

Europos Audito Rūmų pirmininkas
Klaus-Heiner LEHNE
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Mūsų vertybės, misija ir vizija
Mes esame Sąjungos išorės auditorius. Audito Rūmų kolegiją sudaro po vieną narį iš
kiekvienos valstybės narės, jai padeda apie 900 visų ES pilietybių darbuotojų. Savo
darbą grindžiame šiomis vertybėmis:
Nepriklausomumas
Sąžiningumas

Objektyvumas

Savo darbą atliekame būdami laisvi nuo įtakos, kuri gali
pakenkti arba būti laikoma kaip kelianti pavojų mūsų
profesinei nuovokai.
Veikiame sąžiningai, patikimai ir tik ES viešojo intereso
labui, siekiame rodyti pavyzdį savo profesiniame darbe ir
savo institucijos valdymu.
Esame nešališki ir objektyvūs, savo audito išvadas
grindžiame pakankamais, tinkamais ir patikimais
įrodymais.

Skaidrumas

Savo nustatytus faktus pateikiame rengdami aiškias,
išsamias ir prieinamas ataskaitas, skelbiamas visomis ES
kalbomis, laikydamiesi konfidencialumo ir duomenų
apsaugos reikalavimų.

Profesionalumas

Vadovaudamiesi tarptautiniais audito standartais,
įgyjame, plėtojame ir išlaikome aukščiausią žinių, patirties
ir įgūdžių, susijusių su viešojo audito profesija ir ES finansų
ir politikos valdymu, lygį.

Mūsų misija
Atliekant nepriklausomą, profesionalų ir paveikų audito darbą įvertinti ES veiksmų
ekonomiškumą, veiksmingumą, efektyvumą, teisėtumą ir tvarkingumą, kad būtų
pagerintas atskaitingumas, skaidrumas ir finansų valdymas, tokiu būdu stiprinant
piliečių pasitikėjimą ir veiksmingai reaguojant į ES kylančius dabartinius ir ateities
iššūkius.

Mūsų vizija
Siekiame būti viešojo audito profesijos priešakyje ir prisidėti kuriant atsparesnę ir
tvaresnę Europos Sąjungą, puoselėjančią vertybes, kuriomis ji grindžiama.
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1 tikslas. Gerinti atskaitomybę, skaidrumą ir audito procedūras
visų rūšių ES veiksmuose
Atskaitomybė ir skaidrumas yra gyvybiškai svarbios demokratinės sistemos dalys. Jos
yra esminės piliečių pasitikėjimui ES ir jos finansais. Sutartyje dėl Europos Sąjungos
veikimo teigiama, kad „Audito Rūmai atlieka Sąjungos auditą“. Mes su kitomis ES
institucijomis dalijamės atsakomybe už atskaitomybės už ES veiksmus gerinimą.
Daugelį metų nustatėme daug atskaitomybės ir audito spragų ES instituciniame ir
teisiniame pagrinde, ypač tose srityse, kuriose ES veikia laikydamasi tarpvyriausybinio
metodo. Šiuo metu ES institucijų, įstaigų ir veiksmų išorės auditas yra iš dalies
fragmentiškas, todėl gali būti nenuoseklus. Audito veikla gali dubliuotis ir kartotis, nes
ES yra keli audito ir kontrolės lygmenys.
Per ateinančius penkerius metus pasinaudosime savo, kaip Sąjungos išorės
auditoriaus, įgaliojimais, kad:
o

įvertintume ES valdymą, taip pat jos atskaitomybės ir skaidrumo užtikrinimo
priemones;

o

nustatytume audito ir atskaitomybės spragas, taip pat besidubliuojančią ir
besikartojančią audito veiklą dabartinėje ir būsimoje ES struktūroje;

o

patikrintume mūsų audituojamų subjektų pateiktos informacijos ir duomenų apie
ES politikos įgyvendinimą ir ES finansų valdymą kokybę ir patikimumą.

Be to, manome, kad geriausias sprendimas būtų pavesti Audito Rūmams atlikti ne tik
visų Sutartimis įsteigtų ES institucijų ir įstaigų, bet ir visų tarpvyriausybinių struktūrų,
kurios yra itin svarbios ES veikimui, auditą. Tai atitinka mūsų pagrindinę užduotį
užtikrinti įvairių institucijų ir įstaigų, valdančių ES lėšas ir įgyvendinančių ES politiką,
atskaitomybę.
Todėl tvirtai remsime visas iniciatyvas, kuriomis Audito Rūmams pavedami aiškūs ir
platesni audito įgaliojimai, ir palaikysime ryšius su visomis atitinkamomis institucijomis,
kad padėtume siekti šio tikslo.

2 tikslas. Mūsų veiklos auditus skirti toms sritims ir temoms,
kuriose galime sukurti didžiausią pridėtinę vertę
Kaip Sąjungos išorės auditorius, savo auditus skiriame tiems klausimams, kurie yra
svarbiausi. Savo darbu prisidedame prie demokratinės priežiūros, viešų diskusijų ir
finansų valdymo patikimumo. Mūsų aktualiose ir laiku parengtose audito ataskaitose,
nuomonėse ir kituose leidiniuose pateikiama nepriklausoma analizė ir vertinimai mūsų
suinteresuotiesiems subjektams.
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Remdamiesi savo tendencijų analize, rizikų vertinimu ir mūsų institucinių
suinteresuotųjų subjektų bei audituojamų subjektų nurodytais prioritetais, nustatėme
keturias strategines sritis, kurioms skirsime dėmesį atlikdami veiklos auditus mūsų
strategijos taikymo laikotarpiu:
o

Sąjungos ekonominis konkurencingumas;

o

atsparumas Sąjungos saugumui kylančioms grėsmėms ir pagarba Europos laisvės,
demokratijos ir teisinės valstybės vertybėms;

o

klimato kaita, aplinka ir gamtos ištekliai;

o

Sąjungos fiskalinė politika ir viešieji finansai.

Taikydami daugiamečio programavimo metodą taip pat užtikrinsime tinkamą naujų
iniciatyvų, pavyzdžiui, NGEU valdymo, ir kompleksinių temų, pavyzdžiui, tvarumo ir ES
vertybių, aprėptį. Taip pat tęsime ir gerinsime savo aukšto lygio veiksmingumo
klausimų vertinimą, pavyzdžiui, aptardami temas politikos / programos lygmeniu arba
temines sritis. Prisidėsime kovoje su ES biudžetui kenkiančiu sukčiavimu. Atlikdami
atrinktus auditus, padėsime užkirsti kelią sukčiavimui visais lygmenimis tikrindami, ar
ES finansuojamos programos turi trūkumų, dėl kurių joms kyla sukčiavimo rizika,
atsižvelgdami į savo patirtį, įgytą atliekant patikinimo pareiškimo auditus. Taip pat
intensyvinsime savo audito darbą su įstaigomis, atsakingomis už sukčiavimo
nustatymą, ir reguliariai vertinsime jų veiklą.
Toliau plėtosime savo metodus, stengdamiesi papildomai padidinti savo veiklos audito
praktikos produktyvumą, stiprindami rizika grindžiamą metodą ir prireikus teikdami
konkrečiai šaliai skirtą informaciją. Be to, toliau gerinsime savo rekomendacijų poveikį,
kad jos būtų aktualesnės, naudingesnės, praktiškesnės ir ekonomiškai veiksmingesnės,
ir stiprinsime savo vykdomą tolesnę šių rekomendacijų priežiūrą (tiek ES institucijų ir
įstaigų, tiek valstybių narių lygmeniu).

3 tikslas. Suteikti tvirtą audito patikinimą sudėtingomis ir
kintančiomis sąlygomis.
Įgyvendinant kitą 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą (DFP) ir NGEU
iniciatyvą turėsime svarbių pokyčių ir susijusių iššūkių. Tai visų pirma susiję su mūsų
patikinimo ataskaitomis, būtent patikinimo pareiškimu ir mūsų metine ataskaita.
Šiuo tikslu toliau plėtosime savo audito metodą ir naudosime turimus duomenis ir
informaciją, kurie mums leis toliau teikti tvirtą patikinimą, grindžiamą mūsų Sutartyje
nustatytais įgaliojimais ir visapusiškai laikantis tarptautinių viešojo sektoriaus audito
standartų.
Su kita DFP ir NGEU iniciatyva susiję pokyčiai bus plataus masto ir turės įtakos ES
biudžeto finansavimui ir naudojimui, įskaitant naujas nuosavų išteklių formas ir galimą
perėjimą nuo tinkamumo finansuoti taisyklių prie veiksmingumu grindžiamų
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pagrindinių politikos sričių aspektų. Būsime iniciatyvūs ir labai atidžiai stebėsime šiuos
pokyčius, todėl galėsime pritaikyti ir plėtoti savo patikinimo audito metodą, kad laiku
teiktume aktualias ataskaitas.
Savo metinėje ataskaitoje stengsimės papildyti kiekybinę informaciją kokybiniais
elementais, pagrįstais konkrečių sistemų ir atitikties užtikrinimo darbo rezultatais.
Taip pat atsižvelgsime į mūsų audituojamų subjektų taisomąją gebą.
Stengsimės padidinti mūsų patikinimo darbui naudojamų išteklių efektyvumą.
Per šį laikotarpį peržiūrėsime savo metodiką ir praktiką, kad galėtume atlikti ir
pritaikyti patikinimo audito darbą. Tai apima geresnį duomenų ir IT priemonių bei
technologijų naudojimą, kurio potencialą matome trumpuoju laikotarpiu atliekant
mūsų finansinius auditus, susijusius su finansinių ataskaitų patikimumu, ir pajamų bei
administracinių išlaidų tvarkingumo auditus.
Taikant mūsų audito metodą ir toliau bus atsižvelgiama į tai, kad rizikos lygis įvairiose
ES politikos srityse skiriasi. Šiuo tikslu planuojant ir atliekant mūsų pagrindinius testus
bus įvertinta ši rizika ir visa kita turima informacija.
2021–2025 m. laikotarpiu toliau kiek įmanoma naudosimės audituojamų subjektų ir
kitų auditorių atliktu darbu, kad mūsų ištekliai būtų naudojami efektyviau ir būtų
sumažinta paramos gavėjams tenkanti administracinė našta.

Sąlygų mūsų veiksmams sudarymas
Kad įgyvendintume savo strategiją, pasikliaujame savo darbuotojais, kurie yra
svarbiausias mūsų turtas. Valdysime savo žmogiškuosius išteklius (įdarbinimą,
mokymą, karjeros raidą ir t t.) siekdami užtikrinti, kad mūsų audito pajėgumai atitiktų
būsimus iššūkius.
Taip pat remsimės naujausiais mūsų išteklių organizavimo ir valdymo patobulinimais ir
vykdysime esminius pokyčius toliau nurodytose srityse.

Technologijų naudojimas atliekant auditą
Savo audituojamose srityse nustatome vis daugiau skaitmeninių duomenų. Tai mums
suteikia galimybę pasinaudoti naujomis IT priemonėmis ir metodais, kad pagerintume
savo darbą. Siekdami šio tikslo:
o

stengsimės gauti saugią ir paprastą prieigą prie audituojamų subjektų duomenų;

o

savo darbe puoselėsime skaitmeninę audito kultūrą ir mąstyseną;

o

investuosime į būtinus visų mūsų darbuotojų įgūdžius ir žinias;
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o

įgyvendinsime naujas mūsų audito sričiai tinkamas skaitmenines audito
priemones ir būdus, įskaitant automatizuotą duomenų rinkimą ir analizę, taip pat
pasinaudosime esamais Audito Rūmų skaitmeniniais pajėgumais.

Be to, atlikdami auditus skatinsime plėtoti ir diegti skaitmeninę praktiką, valdant ir
kontroliuojant ES politiką ir programas. Šiuo tikslu sieksime, kad Komisija prisiimtų
aukšto lygio įsipareigojimą sudaryti palankesnes sąlygas mūsų audito darbui ir išplėsti
jo apimtį plačiau naudojant skaitmenines technologijas.

Mūsų darbo ir ataskaitų teikimo kokybė
Toliau užtikrinsime savo audito darbo kokybę, taikydami tarptautiniais standartais
pagrįstas griežtesnes kokybės kontrolės procedūras. Šios procedūros apima priežiūrą ir
peržiūrą, nepriklausomą kokybės peržiūrą ir kokybės užtikrinimo plano įgyvendinimą.
Tai labai svarbu siekiant užtikrinti, kad mūsų suinteresuotieji subjektai pasitikėtų mūsų
nustatytų faktų teisingumu ir galėtų pasikliauti mūsų išvadomis ir rekomendacijomis.
Mes aiškiai ir prieinamai pranešame apie savo auditą ir kitą darbą, kad pasiektume
didžiausią poveikį. Todėl mūsų ataskaitų rengimas yra labai svarbi veikla. Užtikriname
tinkamą pusiausvyrą tarp aiškumo ir paprastumo dažnai pristatydami technines temas.
Toliau gerinsime savo ataskaitų teikimą:
o

užtikrindami tekstų kalbinę kokybę, nuosekliai vartodami aiškią kalbą ir
atsižvelgdami į numatomą auditoriją;

o

visiems savo leidiniams taikysime bendrą redakcinę ir vaizdinę tapatybę;

o

savo leidiniuose pateiksime pagrindines mintis;

o

daugiau naudosimės garso ir vaizdo medžiaga ir aktyviau pateiksime duomenis.

Mūsų ryšiai su instituciniais suinteresuotaisiais subjektais
Per ateinančius penkerius metus ketiname pasinaudoti savo vaidmeniu ir daryti įtaką
savo darbu, dalyvaudami diskusijose svarbiausiais Europos Sąjungai aktualiais
klausimais ir prie jų prisidėdami. Geriausiai tai pasiekti padeda mūsų instituciniai
suinteresuotieji subjektai.
Tai reiškia, kad 2021–2025 m. turime toliau intensyvinti savo informavimo veiklą, visų
pirma skirtą:
o

Europos Parlamentui, visų pirma Biudžeto kontrolės komitetui, Biudžeto
komitetui ir sektorių komitetams;
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o

Tarybai, siekiant glaudesnių ryšių, pavyzdžiui, intensyvinant kontaktus su
struktūromis, atsakingomis už Tarybos sprendimų rengimą.

Taip pat pradėsime naujas iniciatyvas, kad sustiprintume savo ryšius su:
o

valstybių narių vyriausybėmis, kreipdamiesi į rotacijos tvarka pirmininkaujančių
šalių atstovus ir stiprindami bendradarbiavimą ministrų lygmeniu, ypatingą
dėmesį skirdami mūsų auditų metu nustatytiems pagrindiniams klausimams;

o

nacionaliniais parlamentais, organizuodami reguliarius mainus su komitetais,
atsakingais už ES reikalus, ypatingą dėmesį skirdami mūsų auditų metu
nustatytiems pagrindiniams klausimams.

Taip pat toliau sieksime konstruktyvių ryšių su Komisija, mūsų pagrindiniu audituojamu
subjektu, laikydamiesi tarptautinių standartų šioje srityje.

Mūsų komunikacija
Nors mūsų audito ir peržiūros ataskaitos bei nuomonės yra ypač svarbios tiems, kurie
kuria, įgyvendina, prižiūri arba stebi ES politiką ir programas, mūsų komunikacija yra
skirta visiems ES piliečiams.
Siekiame toliau plėtoti savo komunikacijos veiklą.
2021–2025 m. pokyčius įgyvendinsime:
o

daugiau informuodami apie pagrindines kompleksines idėjas, o ne reklamuodami
tik konkrečius leidinius;

o

naudodami įvairesnius žiniasklaidos kanalus ir formatus;

o

orientuodami savo komunikacijos veiklą į pasirinktas pagrindines žiniasklaidos
priemones ES, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, kad būtų užtikrintas platus
informacijos spektras;

o

savo komunikacijos veikloje taikydami tikslingesnį metodą, siekdami padidinti
savo aprėptį.

Mūsų bendradarbiavimas su kolegomis iš kitų audito institucijų
Bendradarbiavimas ir keitimasis patirtimi su mūsų kolegomis viešojo audito
institucijose ES ir visame pasaulyje yra abipusiai naudingas, visų pirma kalbant apie
audito metodikos ir metodų aptarimą, plėtojimą ir dalijimąsi žiniomis. Mūsų tikslas –
prisidėti prie šios veiklos, kai turime konkrečių ekspertinių žinių, kuriomis galėtume
dalintis, ir pasinaudoti atitinkamomis mokymosi galimybėmis.
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2021–2025 m. laikotarpiu:
o

toliau stiprinsime dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą su visomis ES
aukščiausiosiomis audito institucijomis;

o

apsvarstysime, kaip gauti didžiausią naudą visiems dalyviams iš ES aukščiausiųjų
audito institucijų vadovų ES ryšių palaikymo komiteto, siekiant optimizuoti jo
aktualumą ir poveikį;

o

intensyvinsime savo bendradarbiavimą su viešojo audito įstaigomis už Europos
Sąjungos ribų ir dalyvausime INTOSAI, EUROSAI ir kituose atitinkamuose viešųjų
auditorių forumuose;

o

toliau bendradarbiausime profesinio audito standartų tobulinimo, žinių valdymo,
personalo tobulinimo ir gebėjimų stiprinimo srityse.

Mūsų pačių atskaitomybė
Mūsų tikslas – atitikti aukščiausius skaidrumo ir atskaitomybės standartus, susijusius
su mūsų strategijos įgyvendinimu ir produktyvumo didinimu mūsų darbe.
Tai 2021–2025 m. laikotarpiu bus remiama šiomis iniciatyvomis:
o

strategiją paversime veiksmų planais, kuriuose bus nurodyti riboženkliai ir
išmatuojami rezultatai;

o

su šia strategija suderinsime savo veiksmingumo rodiklius;

o

periodiškai teiksime strategijos įgyvendinimo pažangos ataskaitas, kurias papildys
2023 m. atlikta laikotarpio vidurio peržiūra, o 2024 m. – tarpusavio vertinimas.
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