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Prioritetinė sritis

COVID-19

Prioriteto kategorija

Aukštas prioritetas

Užduoties pavadinimas
Ataskaitos pavadinimas
ES indėlis į visuomenės sveikatos
srities atsaką
ES ekonominės politikos atsakas
Tvarus augalų apsaugos produktų
naudojimas
(žr. Specialiąją ataskaitą
Nr. 05/2020)

Aukštas prioritetas
Tvarus gamtos išteklių
naudojimas ir klimato kaitos
problemos sprendimas

Energijos vartojimo efektyvumas
pastatuose
(žr. Specialiąją ataskaitą
Nr. 11/2020)
Plastiko atliekos

Prioritetas

Ekologinis projektavimas ir
energijos vartojimo efektyvumo
ženklinimas
(žr. Specialiąją ataskaitą
Nr. 01/2020)

(Paskelbtų specialiųjų ataskaitų) užduoties tikslai arba
išvados
Apžvelgti Komisijos ir ES agentūrų reaguojant į COVID-19 pandemiją
taikytus veiksmus bei naudotus išteklius, kuriais siekta apsaugoti
visuomenės sveikatą.
Apžvelgti su ES ekonomikos koordinavimu susijusias priemones ir iššūkius,
pateikiant išsamų kovai su COVID-19 pandemija skirtų ES ir valstybių narių
ekonominės politikos veiksmų įvertinimą.
Pažanga vertinant ir mažinant su pesticidų naudojimu ES susijusias rizikas
buvo ribota. Kai kurios valstybės narės vėlavo į nacionalinę teisę visiškai
perkelti direktyvą dėl tausaus pesticidų naudojimo, tuo tarpu paskatos
ūkininkams priimti alternatyvius metodus vis dar yra nepakankamos. Be
to, Europos Komisija negali tiksliai stebėti su pesticidų naudojimu susijusio
poveikio ar rizikų.
Ekonominis veiksmingumas nėra lemiamas veiksnys skiriant viešąjį
finansavimą energijos vartojimo efektyvumo priemonėms
gyvenamuosiuose pastatuose. Nepaisant patobulintų Europos Komisijos
gairių, ES finansuojamais projektais vis dar nesiekiama sutaupyti kuo
daugiau energijos už vieną investuotą eurą. Bendras ES finansavimo indėlis
siekiant Sąjungos energijos vartojimo efektyvumo tikslų nėra aiškus.
Nustatyti su ES plastiko atliekų, ypač plastiko pakuočių atliekų, šalinimo
metodu susijusius trūkumus, kliūtis, privalumus ir galimybes.
ES veiksmais ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo
ženklinimo srityse prisidėta prie didesnio energijos vartojimo efektyvumo.
Vis dėlto buvo didelių vėlavimų reglamentavimo procese ir susidurta su
politikos poveikio pervertinimo rizika. Be to, tai, jog gamintojai ir
mažmenininkai nesilaiko teisės aktų, tebėra didelė problema.
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Branduolinė sauga
(žr. Specialiąją ataskaitą
Nr. 03/2020)

Naujos technologijos žemės ūkio
stebėjimo srityje
(žr. Specialiąją ataskaitą
Nr. 04/2020)
Tvarus gamtos išteklių
naudojimas ir kova su klimato
kaita

Prioritetas

Biologinė įvairovė žemės ūkio
paskirties žemėje
Klimato politikos išlaidos
ATLPS po 2020 m.
Apdulkintojai
Jūrų aplinka
Pieno ir pieno produktų gamyba

Branduolinė sauga daugiausia yra branduolinę energiją naudojančių ES
valstybių narių atsakomybė, tačiau Europos Komisija šioje srityje taip pat
turi įsipareigojimų, visų pirma susijusių su teisėkūra ir priežiūra. Komisija
vykdė šiuos įsipareigojimus, tačiau dar yra būdų, kaip galima atnaujinti
teisinį pagrindą ir jos vidaus gaires.
Europos Komisija skatino naudotis naujomis vaizdo technologijomis
vykdant žemės ūkio stebėjimą, tačiau tebėra kliūčių, kurios trukdo jomis
naudotis plačiau. Tokios technologijos kaip ES programos „Copernicus“
palydovai „Sentinel“ gali iš esmės pakeisti bendros žemės ūkio politikos
(BŽŪP) valdymą ir stebėjimą. Vis dėlto, nors pastaraisiais metais ES skatino
jomis naudotis vertinant ūkininkams skiriamą tiesioginę paramą už plotą,
jų naudojimo pažanga stebint aplinkos ir klimato reikalavimus buvo
lėtesnė.
Įvertinti, ar žemės ūkis padidino savo įnašą išlaikant ir didinant biologinę
įvairovę iki 2020 m.
Išnagrinėti metodiką, kurią Komisija naudoja siekdama stebėti su klimatu
susijusias išlaidas ES biudžete, kad būtų įvykdytas 25 % klimato aspekto
integravimo įsipareigojimas. Apžvalgos apimtis taip pat apima sustiprintus
tolesnius veiksmus, susijusius su Specialiąja ataskaita Nr. 31/2016.
Įvertinti nemokamą ATLPS (Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos)
leidimų skyrimą.
Patikrinti, ar Komisija ėmėsi veiksmingų priemonių, kad pašalintų
apdulkintojų nykimą.
Įvertinti, ar ES veiksmais veiksmingai apsaugoma jūrų aplinka nuo taršos ir
peržvejojimo, be kita ko, tinkamai įrengiant saugomas jūrų teritorijas.
Išnagrinėti, ar išskirtinės priemonės, kurių imtasi siekiant pašalinti 2014–
2017 m. pieno rinkos sutrikimus, buvo tinkamai parengtos ir ar jos turėjo
numatytą poveikį.
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ES investicijos į kultūros objektus
(žr. Specialiąją ataskaitą
Nr. 08/2020)

Aukštas prioritetas
Investicijos, skirtos sanglaudai,
augimui ir įtraukčiai

ES pagrindinis kelių tinklas
(žr. Specialiąją ataskaitą
Nr. 09/2020)

Europos pramonės
skaitmeninimas

Prioritetas

Miestų transporto spūstys
(žr. Specialiąją ataskaitą
Nr. 06/2020)

Parengtos kelios Europos iniciatyvos, skirtos kultūros objektams
propaguoti. Tačiau jų koordinavimas su finansavimo priemonėmis yra
pernelyg ribotas, o ES investicijos nėra pakankamai orientuotos į kultūros
objektų išsaugojimą ir finansinį tvarumą. Be to, kultūros investicijos
laikomos ne prioritetu, bet iš esmės priemone skatinant siekti ekonominių
tikslų.
Greitkelius apimantis pagrindinis transeuropinis transporto tinklas (TEN-T)
sėkmingai plečiasi ir duoda teigiamų rezultatų šiuo tinklu keliaujantiems
asmenims, pavyzdžiui, sutrumpėjo kelionės laikas ir daugiau kilometrų
nuvažiuojama automagistralėmis. Prie šių rezultatų teigiamai prisidėjo ES
finansavimas ir Europos Komisijos veiksmai, tačiau dauguma Vidurio ir
Rytų Europos valstybių narių vis dar atsilieka, o nuo 2014 m. pasinaudojant
ES parama buvo užbaigta tik apie 400 km naujų TEN-T kelių. Be to,
sklandžiam keliavimui keliais trukdo neužbaigtos tarpvalstybinės atkarpos
ir prastai koordinuojama stovėjimo aikštelių ir švarių degalų infrastruktūra,
o dėl nepakankamos valstybių narių vykdomos priežiūros kyla grėsmė
tinklo būklei ilguoju laikotarpiu.
Išanalizuoti, ar ES veiksmingai rėmė nacionalines pramonės skaitmeninimo
strategijas ir skaitmeninių inovacijų centrus, kad būtų skatinamos
skaitmeninės inovacijos.
Praėjus šešeriems metams po to, kai Europos Komisija paragino imtis
esminių pokyčių, nėra aiškių požymių, kad ES miestai iš esmės keistų savo
požiūrį į žmonių judėjimą miestuose ir miesto eismo perkėlimą į tvaresnes
ir ekologiškesnes transporto rūšis. Visų pirma, asmeninių automobilių
naudojimas ženkliai nesumažėjo, o oro tarša daugelyje miestų vis dar
viršija saugos lygius.
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Sanglaudos politikos
įgyvendinimas
(žr. Specialiąją ataskaitą
Nr. 07/2020 )
Investicijos, skirtos sanglaudai,
augimui ir įtraukčiai

Prioritetas

ES transporto pavyzdinė
infrastruktūra
Vaikų skurdas
2007–2013 m. finansinių
priemonių užbaigimas

Migracija, saugumas ir
pasaulinio darnaus vystymosi
uždaviniai

Prioritetas

Aukštas prioritetas

Bendrosios rinkos veikimas ir
tvari pinigų sąjunga
Prioritetas

Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai) yra pagrindinės ES
investicijų politikos, bet jas įgyvendinant patiriama administracinių
sąnaudų. Šios administracinės sąnaudos yra santykinai mažos lyginant su
kitomis panašiomis ES ir tarptautiniu mastu finansuojamomis
programomis. Vis dėlto surinkti duomenys apie sąnaudas buvo
nepakankami, kad būtų galima įvertinti ES sanglaudos politikos fondų
taisyklių supaprastinimo poveikį.
Išanalizuoti, kaip Komisija valdo ilgalaikį didelių transporto infrastruktūros
investicijų planavimą ir sąnaudų efektyvumą.
Įvertinti priemonių, kurių ėmėsi Komisija ir valstybės narės kovodamos su
vaikų skurdu, veiksmingumą.
Išanalizuoti, ar valstybės narės ir Komisija tinkamai įvertino ERPF ir ESF
finansinių priemonių deklaruotų išlaidų tinkamumą užbaigiant 2007–
2013 m. programos laikotarpį.

Kenija

Įvertinti, ar ES parama Kenijai yra gerai koordinuojama ir visapusiška tais
atvejais, kai dalyvauja keletas kitų pagrindinių paramos teikėjų.

ES valstybės pagalba bankams

Įvertinti ES valstybės pagalbos ir Fondo pagalbos taisyklių, kurių vykdymą
užtikrina Konkurencijos GD, efektyvumą ir veiksmingumą.

Informacijos apie mokesčius
mainai
Veikianti MVĮ priemonė
(žr. Specialiąją ataskaitą
Nr. 02/2020)

Įvertinti sistemos, kurią įdiegė Komisija automatiniam keitimuisi
informacija apie mokesčius, veiksmingumą.
MVĮ priemone teikiama veiksminga parama plėtojant inovacijų projektus.
Finansuota daugiau kaip 5 000 projektų, o ES prekės ženklo kūrimas
padėjo MVĮ pritraukti papildomų investicijų. Tačiau auditoriai taip pat
nustatė tobulintinas sritis siekiant 2021 m. įsteigti Europos inovacijų
tarybą.

Prekybos apsaugos priemonės

Įvertinti tai, kaip Europos Komisija taiko prekybos apsaugos priemones.

Finansinių krizių prevencijos
apžvalga

Pateikti horizontalųjį požiūrį į tai, ką ES daro, kad padidintų atsparumą
būsimai finansų krizei.
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ES konkurencijos politika
Agentūrų veiklos rezultatai

Bendrosios rinkos veikimas ir
tvari pinigų sąjunga

2-as Europos semestras
Prioritetas
Bendras pertvarkymo
mechanizmas
Kapitalo rinkų sąjunga

Aukštas prioritetas

Teisėkūra Europos Sąjungoje po
beveik 20 geresnio
reglamentavimo metų
ES ir Azijos strateginė
bendradarbiavimo darbotvarkė

Atsakingas ir efektyvus
Sąjungos finansavimas ir
administravimas
Prioritetas

Europos investavimo konsultacijų
centras
(žr. Specialiąją ataskaitą
Nr. 12/2020)

Įvertinti ES konkurencijos politikos vykdymo užtikrinimą susijungimų,
kartelių ir antimonopolinės politikos požiūriais.
Patikrinti Europos agentūrų veiklos rezultatų valdymo sistemų
veiksmingumą.
Įvertinti, kaip Komisija analizuoja reformų, kuriomis siekiama tvarių
fiskalinių, ekonominių ir augimui palankių pozicijų, kokybę ir tvarumą ir
kaip Komisija, o vėliau ir Taryba teikia konkrečiai šaliai skirtas
rekomendacijas.
Įvertinti, ar BPV, remdamasi tinkamais vadovais, procedūromis ir gairėmis,
užtikrino, kad būtų parengti visapusiški pertvarkymo planai ir MREL būtų
nustatytas tinkamai.
Įvertinti Komisijos tikslą užtikrinti lengvesnę MVĮ prieigą prie privačiojo
finansavimo, peržiūrint konkrečių priemonių, kurių imamasi pagal kapitalo
rinkų sąjungos strategiją, kūrimą ir įgyvendinimą.
Apžvelgti dabartinę Komisijos geresnio reglamentavimo sistemą ir
atkreipti dėmesį į pagrindines pamokas dėl pagrindinių priemonių ir
procedūrų: poveikio vertinimas, konsultacijos su suinteresuotosiomis
šalimis, ES teisės taikymo stebėjimas, ex post peržiūra ir vertinimas.
Išanalizuoti ES atsaką į Kinijos iniciatyvą „Viena juosta, vienas kelias“, visų
pirma strategiją dėl glaudesnių ES ir Azijos sąsajų. Po apžvalgos ketinama
atlikti strategijos įgyvendinimo auditą.
2015 m. pradėjęs veikti kaip Investicijų plano Europai dalis, Europos
investavimo konsultacijų centras teikia techninę paramą ES projektų
vystytojams. Paramos gavėjai yra patenkinti Centro konsultavimo
paslaugomis. Vis dėlto, jis dar nepasiekė viso investicijų skatinimo Europos
Sąjungoje potencialo, visų pirma dėl nepakankamai aiškios strategijos,
pagal kurią parama būtų tikslingai paskirstoma ten, kur ji gali sukurti
didžiausią vertę.
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Atsakingas ir efektyvus
Sąjungos finansavimas ir
administravimas

Prioritetas

Europos personalo atrankos
tarnyba
Muitinės rizikos valdymas
siekiant apsaugoti ES finansinius
interesus

Įvertinti EPSO išlaidų efektyvumą tenkinant ES institucijų įdarbinimo
poreikius. Auditas apims visus atrankos proceso etapus, nuo konkursų ir
atrankos procedūrų planavimo iki rezervo sąrašų panaudojimo.
Įvertinti, ar Komisijos bendrųjų finansinių rizikos kriterijų ir standartų
sistema yra tinkama ir ar valstybės narės yra gerai pasirengusios
įgyvendinti šią sistemą, kad būtų suderintos atrinktos muitinės patikros.
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APIE MUS
Mūsų misija – padėti gerinti ES finansų valdymą, skatinti
atskaitomybę ir skaidrumą bei atlikti nepriklausomo ES piliečių
interesų sergėtojo vaidmenį. 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.

Mes esame ES išorės auditorius. Įsteigti 1977 m. Europos Audito
Rūmai yra viena iš septynių ES institucijų. Mūsų būstinė yra
Liuksemburge, ir pas mus dirba apie 900 auditorių, pagalbinių ir
administracijos visų ES tautybių darbuotojų. Audito Rūmų narių
kolegiją sudaro po vieną narį iš kiekvienos ES valstybės narės.

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 norime padėti ES piliečiams aiškiau
suprasti, kaip ES ir jos valstybės narės pasitinka dabartinius ir
ateities iššūkius.
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MŪSŲ IŠDIRBIAI
Mes rengiame:
—

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

—

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

—

metinę ataskaitą dėl veiksmingumo aspektų;

—

specialiąsias ataskaitas atrinktomis audito temomis, skelbiamas visu metų laikotarpiu, dažniausiai kaip veiklos auditų rezultatas;

—

apžvalgas, kurios yra aprašomosios ir informatyvios ES politikų ar valdymo sričių analizės;

—

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

KAIP SUSISIEKTI SU ES
Asmeniškai
Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai Europe Direct informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt
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 https://europa.eu/european-union/contact_lt

KAIP RASTI INFORMACIJOS APIE ES
Internetas
Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti svetainėje Europa (https://europa.eu/european-union/index_lt)
ES leidiniai
Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti https://op.europa.eu/lt/publications. Jeigu jums reikia daugiau nemokamų leidinių egzempliorių, kreipkitės į
Europe Direct arba į vietos informacijos centrą (žr. https://europa.eu/european-union/contact_lt)
ES teisė ir susiję dokumentai
Norėdami susipažinti su ES teisine informacija, įskaitant visus ES teisės aktus nuo 1952 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/lt) galima susipažinti su ES duomenų rinkiniais. Duomenis galima nemokamai parsisiųsti ir pakartotinai naudoti tiek
komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais.

EUROPOS AUDITO RŪMAI
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
eca-info@eca.europa.eu
eca.europa.eu

