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Pratarmė 

 

Mūsų, kaip ES nepriklausomo išorės auditoriaus, vaidmuo yra 
patikrinti, ar ES lėšos yra surenkamos ir panaudojamos laikantis 
galiojančių taisyklių bei reglamentų ir ar jos teisingai apskaitomos. Be 
abejonės, didžiausią poveikį ES pasiekia savo reglamentavimo 
veiksmais ir tarptautiniais susitarimais tokiose srityse kaip prekyba. 
Nors bendras metinis 140 milijardų eurų ES biudžetas gali atrodyti 
didelis, biudžetiniais terminais jis yra santykinai mažas, sudarantis tik 
apie 1 % visų ES valstybių narių bendrų nacionalinių pajamų; šių šalių 
bendros valdžios sektoriaus išlaidos yra penkiasdešimt kartų didesnės. 
Todėl tuo labiau yra svarbu, kad ES biudžetas būtų panaudojamas  

 
 
veiksmingai, ir todėl savo darbą mes vis labiau orientuojame į 
vertinimą, ar pasiekiami ES politikų ir programų tikslai ir ar sukuriama 
pridėtinė vertė.  

Šis darbas 2019 m. yra svarbesnis nei bet kada iki šiol: šių metų 
pabaigoje bus užbaigtos derybos dėl 2021–2027 m. ES daugiametės 
finansinės programos (DFP), iš ES išstos Jungtinė Karalystė ir bus 
išrinktas naujas Europos Parlamentas.  

Mūsų 2019 m. darbo programa aprėpia plačią gamą problemų, 
atspindinčių Europos Sąjungai šiuo metu kylančius iššūkius. Joje 
atsiliepta į pagrindinius nuogąstavimus dėl tvaraus gamtos išteklių 
naudojimo, augimo ir įtraukties, migracijos, pasaulio saugumo ir 
vystymosi, bendros rinkos, atskaitingos ir efektyvios ES. Mes ir toliau 
nagrinėsime visas šias sritis, kad galėtume pasakyti, ar ES įvykdo tai, ką 
žadėjo. 

Savo audito užduotis mes atrinkome remdamiesi pagrindinių rizikų, 
susijusių su ES išlaidomis ir politikos tikslų pasiekimu, vertinimais, taip 
pat atsižvelgdami į pateiktus pasiūlymus. 
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Kai kurios 2019 metams atrinktos užduotys, susijusios, pavyzdžiui, su 
migrantų perkėlimu, ES valstybės pagalba bankams, yra ypatingai 
didelio prioriteto užduotys. Mes ketiname užbaigti darbą šiomis 
temomis laiku, kad susijusios ataskaitos galėtų būti paskelbtos iki 
2019 m. pabaigos. Taip pat per tuos metus bus atlikta įvairių kitų 
audito ir apžvalgos užduočių. 

Toliau pateikiame išsamų sąrašą specialiųjų ataskaitų ir peržiūra 
pagrįstų produktų, kuriuos mes numatome paskelbti 2019 metais.  

Manome, kad plati mūsų 2019 m. darbo programoje numatytų darbų 
gama leis mums ir toliau ES piliečiams ir mūsų suinteresuotosioms 
institucijoms bei partneriams, tiek ES tiek valstybių narių lygmeniu, 
teikti nepriklausomas, objektyvias ataskaitas dėl pagrindinių ES ateities 
problemų, kuriose bus nušviesta tai, kas veikia gerai, ir atkreiptas 
dėmesys į tai, kas neveikia.  

 

 

 

Europos Audito Rūmų pirmininkas  
Klaus-Heiner Lehne 
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Specialiosios ataskaitos ir kiti produktai, planuojami paskelbti 
2019 m. 

Prioriteto 
kategorija Užduoties pavadinimas Užduoties tikslas 

Tvarus gamtos išteklių naudojimas ir kova su klimato kaita; 

Didelio 
prioriteto 

Pesticidai Šio audito tikslas – įvertinti, ar ES veiksmais, susijusiais su tausiu pesticidų naudojimu, pasiekiama rezultatų. 

Investicijos į žaliąją energiją Siūlomo audito tikslas – išnagrinėti, ar ES klimato ir energetikos politikose numatyti aiškūs „žalumo“ kriterijai, 
leidžiantys nuspręsti, kurias investicijas rinktis. 

Prioritetinė 

Ekologinis maistas Šis auditas visų pirma skirtas kontrolės sistemai, taikomai ekologinių produktų gamybai, perdirbimui, paskirstymui 
ir importui. 

Tarpvalstybinė sveikatos priežiūra Išnagrinėti, kaip Komisija stebi ir prižiūri tarpvalstybinės sveikatos priežiūros direktyvos įgyvendinimą, iki šiol 
pasiektus rezultatus, įdiegtą teisinį pagrindą ir įgyvendinimui paremti skirtus ES bendrai finansuojamus veiksmus. 

Moksliniai tyrimai ir inovacijos klimatui 
ir energetikai 

Audito tikslas – įvertinti Europos Komisijos paramą moksliniams tyrimams ir inovacijoms energijos saugojimo 
srityje. 

BŽŪP pajamų stabilizavimas Šis auditas bus orientuotas į rizikos valdymo priemones, kurias siūlo BŽŪP (draudimą, savitarpio fondus, pajamų 
stabilizavimo priemones), ypač į jų įgyvendinimą / sinergijas su kitomis priemonėmis. 

Šiltnamio dujų aprašai Išnagrinėti ES sistemą, skirtą surinkti, patikrinti ir pranešti duomenis apie išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias 
dujas ir į jų mažinimo priemones. 

Branduolinė sauga Išnagrinėti Komisijos ir valstybių narių pasirengimo lygį branduolinės saugos, radiacinės saugos, branduolinės 
saugos kontrolės, radioaktyvių atliekų tvarkymo ir branduolinio saugumo srityse. 

ES transporto priemonių išmetamųjų 
teršalų kiekio matavimo sistema 

Tikslas – apibrėžti problemas ir surinkti institucijų atsiliepimus, susijusius su transporto priemonių išmetamais 
teršalais. 
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Prioriteto 
kategorija Užduoties pavadinimas Užduoties tikslas 

Tvarus gamtos išteklių naudojimas ir kova su klimato kaita; 

Atsparumas antimikrobinėms 
medžiagoms 

Siūlomo audito tikslas – apžvelgti ir įvertinti ES lygmeniu veiksmų, skirtų kovoti su didėjančia atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms grėsme.  

Europos aplinkos ekonominės sąskaitos Šis auditas bus visų pirma skirtas Komisijos vaidmeniui tvarkant Europos aplinkos sąskaitas. 
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Prioriteto 
kategorija Užduoties pavadinimas Užduoties tikslas 

Investicijos, skirtos sanglaudai, augimui ir įtraukčiai 

Didelio 
prioriteto 

Europos regionus jungiantys keliai 
Siūlomo audito tikslas – įvertinti, kaip pasiekiami atrinktų kelių projektų strateginiai tikslai, kuriais siekiama 
pagerinti tarpregionines jungtis ir pasiūlyti būdų, kaip optimizuoti prekių ir žmonių srautus, sumažinant dabartines 
eismo srautų spūstis. 

ES investicijos į kultūrą Siūlomo audito tikslas – įvertinti ES finansavimo veiksmingumą ir papildomumą kultūros srityje. 

Prioritetinė 

2014–2020 m. ESI fondų įgyvendinimo 
sąnaudos 

Audito tikslas – įvertinti informacijos apie Sanglaudos politikos įgyvendinimo sąnaudas buvimą ir patikimumą bei 
tai, kaip šią informaciją naudoja Komisija ir valstybės narės. 

Sukčiavimas Sanglaudos srityje Įvertinti, ar už programas atsakingos institucijos tinkamai taiko kovos su sukčiavimu priemonę ES Sanglaudos 
politikos išlaidų srityje. 

Vėjo ir saulės fotovoltinė energija Įvertinti ES ir nacionalinių vėjo ir saulės fotovoltinės energijos gamybos strategijų įgyvendinimą ir stebėjimą ir tai, 
ar ES ir nacionaliniai teisiniai pagrindai ir finansavimas veiksmingai prisideda prie šių strategijų. 

SESAR parengimas darbui 
Audito tikslas – išnagrinėti ES intervencijos, parengimo darbui etape, į bendro Europos dangaus oro eismo 
valdymo (OEV) mokslinių tyrimų programą (SESAR) poreikį ir koncepciją, jai skirto ES finansavimo valdymą ir tai, 
kokiu mastu iš tikrųjų buvo padidintas Europos oro eismo valdymo veiksmingumas.  

Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji 
įstaiga (INEA) 

Agentūros sąnaudų efektyvumas ir veiksmingumas galėtų būti pamatuotas, įvertinus šias sritis: strategiją ir 
įgaliojimus, bendrąjį ir programų valdymą bei administracines išlaidas ir personalo valdymą. 

Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas 
(EPLSAF) 

Įvertinti, ar EPLSAF buvo parengtas taip, kad taptų veiksminga priemone, siekiant sumažinti skurdą ir prisidėti prie 
labiausiai skurstančių asmenų socialinės įtraukties.  

Sanglaudos srities pamokos Siūlomo apžvalginio pranešimo tikslas – apibendrinti ir išnagrinėti pagrindines Sanglaudos srityje vis dar aktualias 
audito pastabas iš Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų dėl 2007–2013 m. ir 2014-2020 m. laikotarpių. 
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Prioriteto 
kategorija Užduoties pavadinimas Užduoties tikslas 

Migracija, saugumas ir pasaulinio tvaraus vystymosi uždaviniai 

Didelio 
prioriteto 

Migrantų perkėlimas 
Siūlomo audito tikslas – įvertinti Komisijos vaidmenį įgyvendinant skubaus perkėlimo (kvotų) schemą, nustatytą 
Tarybos sprendimais 2015/1523 ir 2015/1601, ir atlikti nuodugnų specialiosios ataskaitos Nr. 6/2017 „ES atsakas į 
pabėgėlių krizę: krizės centrų koncepcija“ rekomendacijų įgyvendinimo patikrinimą. 

Paramos biudžetui duomenų kokybė 
Siūlomo audito tikslas – įvertinti, ar veiksmingumo duomenys, kuriuos Komisija naudoja, išmokėdama kintamo 
dydžio paramos biudžetui dalis, yra patikimi ir ar Komisijos deklaracijos dėl paramos biudžetui veiksmingumo yra 
pagrįstos. 

Gynyba Siūlomo apžvalginio pranešimo tikslas peržiūrėti ES gynybos politiką, įskaitant jos bendradarbiavimo ir valdymo 
nuostatas, pasiektus rezultatus ir gynybos srityje taikomų finansinių priemonių pridėtinę vertę. 

Prioritetinė Sienų kontrolė (vidaus saugumo 
informacinės sistemos) 

Audito metu bus vertinama, ar valstybės narės ir ES įstaigos dirba išvien, siekdamos užtikrinti, kad prie mūsų sienų 
būtų prieinamos aukšto lygio saugumui palaikyti reikalingos priemonės ir informacija (valdymas, koordinavimas ir 
bendradarbiavimas). Auditas bus orientuotas į informaciją ir priemones, kurios teikiamos sienų apsaugos 
pareigūnams, ir į tai, ar šios informacinės sistemos atitinka sienų pareigūnų poreikius (ar pakanka informacijos, 
mokymų ir paramos). 
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Prioriteto 
kategorija Užduoties pavadinimas Užduoties tikslas 

Bendrosios rinkos veikimas ir tvari pinigų sąjunga 

Didelio 
prioriteto ES valstybės pagalba bankams Siūlomo audito tikslas – įvertinti ES valstybės pagalbos procedūrų ir Fondo pagalbos procedūrų efektyvumą ir 

veiksmingumą. 

Prioritetinė 

E. prekybos pažeidžiamumas
mokestinio sukčiavimo požiūriu

Įvertinti, ar su elektronine prekyba susijęs Komisijos ir valstybių narių įdiegtas PVM ir muitų surinkimo 
reglamentavimo ir kontrolės pagrindas, yra efektyvus ir ar jis užtikrina ES biudžeto apsaugą. 

Rizikos kapitalas Įvertinti Komisijos vaidmenį pagal įvairias programas valdant rizikos kapitalo priemones. 

EBI vykdomas ES masto testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis Įvertinti, ar bankams skirtas ES masto testavimas nepalankiomis sąlygomis tapo veiksmingesnis ir efektyvesnis. 

ES konkurencijos politika Įvertinti ES konkurencijos politikos vykdymo užtikrinimą susijungimų, kartelių ir antimonopolinės politikos 
požiūriais. 

ES fiskalinis stabilumas 
Auditas, skirtas Komisijos veiksmams, vykdytiems vertinant, kaip parengtos ir įgyvendinamos nacionalinės 
fiskalinės sistemos ir kaip jos leidžia valstybėms narėms laikytis Stabilumo ir augimo pakto tikslų, kaip to 
reikalaujama pagal šešių dokumentų rinkinį, dviejų dokumentų rinkinį ir fiskalinį susitarimą. 

MVĮ inovacijos 
Siūlomo audito tikslas – įvertinti, kaip sėkmingai Komisija valdė programos „Horizontas 2020“ finansavimą, skirtą 
remti MVĮ vykdomas sėkmingas inovacijas, ypatingą dėmesį skiriant tam, kaip ji vertino rizikas ES pridėtinei vertei 
ir papildomumui su kitomis ES ir nacionalinėmis programomis ir fondais. 
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Prioriteto 
kategorija Užduoties pavadinimas Užduoties tikslas 

Atsakingas ir efektyvus Sąjungos finansavimas ir administravimas 

Didelio 
prioriteto 

Etikos pagrindas atrinktose ES 
institucijose 

Įvertinti, ar atrinktos ES institucijos turi tinkamą etikos pagrindą. Mes nagrinėsime teisinius etikos reikalavimus, 
etikos pagrindų taikymo užtikrinimo procedūras ir tai, kaip darbuotojai supažindinti su šiais pagrindais ir kaip juos 
suvokia. 

Geresnis reglamentavimas 
Siūlomo apžvalginio pranešimo tikslas – apibendrinti EAR auditų ir peržiūrų užduotis , susijusias su dabartinėmis 
Komisijos „geresnio reglamentavimo“ iniciatyvomis, skirtomis ateinančio teisėkūros laikotarpio pradžiai (t. y. 
antrai 2019 metų pusei). 

Prioritetinė 

ES tarnybos nuostatų reforma Įvertinti, ar 2014 m. Tarnybos nuostatų peržiūra leido padidinti efektyvumą Komisijoje. 

Visuomenės dalyvavimas rengiant ES 
teisės aktus 

Įvertinti, ar Komisijos viešos konsultacijos yra veiksmingos. Daugiausia dėmesio skirsime Komisijos viešųjų 
konsultacijų pagrindo įgyvendinimui. 

Ataskaitos dėl tvarumo Siūlomos užduoties tikslas – įvertinti, ar Komisija ir kitos ES institucijos bei agentūros savo ataskaitas dėl tvarumo 
ir dėl Darbotvarkės 2030 tvaraus vystymosi tikslų teikia strategiškai ir struktūruotai. 
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Apie mus 

 
 
2018 m. liepos 12 d. EAR kolegijos posėdis 

Mūsų kaip ES išorės auditoriaus misija yra padėti gerinti ES finansų 
valdymą, skatinti atskaitomybę ir skaidrumą bei veikti kaip 
nepriklausomas ES piliečių finansinių interesų sergėtojas.  

Mes įspėjame apie riziką, teikiame patikinimą ir atkreipiame dėmesį 
į trūkumus bei sėkmės atvejus.  

 
 
Mes taip pat teikiame rekomendacijas ES politikos formuotojams ir 
teisės aktų leidėjams, kaip pagerinti ES politikas ir programas.  

Mūsų audito ataskaitos ir nuomonės yra labai svarbi ES 
atskaitomybės grandinės sudėtinė dalis. Jos naudojamos 
reikalaujant atskaitomybės iš tų, kurie yra atsakingi už ES politikų ir 
programų įgyvendinimą: Komisijos, kitų ES institucijų ir įstaigų ir 
administracijų valstybėse narėse. 

Galiausiai savo darbu mes siekiame padėti mūsų piliečiams geriau 
suprasti, kaip ES ir jos valstybės narės pasitinka šios dienos ir 
ateities iššūkius. 
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Mūsų išdirbiai 

Mes rengiame:  

 metines ataskaitas dėl ES biudžeto ir Europos plėtros fondų, 
įskaitant patikinimo pareiškimą. 

 specialiąsias ataskaitas atrinktomis audito temomis, jas 
skelbiame visu metų laikotarpiu, dažniausiai kaip veiklos auditų 
rezultatą.  

 nuomones, kurias Europos Parlamentas ir Taryba naudoja 
tvirtindami ES teisės aktus ir kitus sprendimus.  

 specialiąsias metines ataskaitas, kuriose pateikiamos finansinio 
audito nuomonės apie kiekvieną ES agentūrą ir įstaigą.  

 peržiūra pagrįstas publikacijas, pavyzdžiui, padėties apžvalgas ir 
apžvalginius pranešimus.  

 metines veiklos ataskaitas, kuriose pateikta informacija ir 
svarstymai apie mūsų atitinkamų metų veiklą. 



KAIP SUSISIEKTI SU ES

Asmeniškai
Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai Europe Direct informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite svetainėje http://europa.eu/contact

Telefonu arba el. paštu
Europe Direct tarnyba atsakys į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą. Su šia tarnyba galite susisiekti:
— nemokamu numeriu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie operatoriai už šiuos skambučius gali imti mokestį),
— šiuo standartiniu numeriu: +32 22999696 arba
— elektroniniu paštu svetainėje http://europa.eu/contact 

KAIP RASTI INFORMACIJOS APIE ES

Internetas
Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti svetainėje Europa (http://europa.eu)  

ES leidiniai
Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti svetainėje EU Bookshop (http://publications.europa.eu/eubookshop). Jeigu jums reikia daugiau nemokamų 
leidinių egzempliorių, kreipkitės į Europe Direct arba į vietos informacijos centrą (žr. http://europa.eu/contact)

ES teisė ir susiję dokumentai
Norėdami susipažinti su ES teisine informacija, įskaitant visus ES teisės aktus nuo 1951 m. visomis oficialiosiomis kalbomis, apsilankykite svetainėje EUR-Lex  
(http://eur-lex.europa.eu)

ES atvirieji duomenys
ES atvirųjų duomenų portale (http://data.europa.eu/euodp) galima susipažinti su ES duomenų rinkiniais. Duomenis galima nemokamai parsisiųsti ir pakartotinai naudoti tiek 
komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais
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