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Mūsų 2021 ir vėlesnių
metų darbo programa
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ĮVADAS
2021 metais Europos Sąjungos
piliečiai ir valstybės narės
turės toliau kovoti su
pasaulinės COVID-19
pandemijos pasekmėmis.
Šiuo sudėtingu metu Europos
Sąjunga teikia precedento
neturinčio masto finansinę
paramą. Be tradicinių
biudžeto išteklių, dėl kurių
susitarta 2021–2027 m.
daugiametėje finansinėje
programoje (DFP), ES nusprendė pradėti iniciatyvą „Next Generation
EU“ (NGEU) – tai gaivinimo priemonių rinkinys, kurį sudaro
papildomos lėšos, grindžiamos skolos vertybiniais popieriais.
Mūsų, kaip Europos Sąjungos nepriklausomo išorės auditoriaus,
vaidmuo yra patikrinti, ar ES lėšos yra surenkamos ir išleidžiamos
laikantis atitinkamų taisyklių ir teisės aktų, ar jos tinkamai apskaitomos
ir efektyviai bei veiksmingai naudojamos ES piliečių labui. Tai taip pat
taikoma naujoms ES priemonėms, kurių imtasi siekiant apsaugoti
piliečius nuo neigiamo pandemijos poveikio. 2021 m. viena iš keturių

audito užduočių bus susijusi su ES atsaku į COVID-19 pandemiją ir
iniciatyvos NGEU įgyvendinimu.
2021 ir vėlesnių metų darbo programa taip pat žymi mūsų naujos
2021–2025 m. Europos Audito Rūmų strategijos įgyvendinimo
pradžią. Nuoširdžiai raginu su ja susipažinti.
Per ateinančius penkerius metus daugiausia dėmesio ketiname skirti
trims strateginiams tikslams:
1 tikslas. Gerinti atskaitomybę, skaidrumą ir audito tvarką visų rūšių
ES veiksmuose.
2 tikslas. Savo auditus sutelkti į tas sritis ir temas, kur galime sukurti
didžiausią pridėtinę vertę, visų pirma į keturias strategines ES politikos
ir programų sritis:
o

Sąjungos ekonominį konkurencingumą,

o

atsparumą Sąjungos saugumui kylančioms grėsmėms ir pagarbą
Europos laisvės, demokratijos ir teisinės valstybės vertybėms,

o

klimato kaitą, aplinką ir gamtos išteklius,

o

Sąjungos fiskalinę politiką ir viešuosius finansus.
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3 tikslas. Suteikti tvirtą audito patikinimą sudėtingomis ir
kintančiomis sąlygomis.
Toliau pateikiamas 73 specialiųjų ataskaitų ir apžvalgų, kurias ketiname
paskelbti 2021 ir 2022 m., sąrašas, suskirstytas pagal keturias pirmiau
nurodytas strategines sritis.
Savo 2021 ir vėlesnių metų darbo programą priėmėme tuo metu, kai
COVID-19 pandemija toliau veikia beveik visus mūsų gyvenimo ir darbo
aspektus. Norėčiau jus patikinti, kad suprantame, kokį spaudimą šiuo
metu patiria ES institucijos, valstybių narių nacionalinės, regioninės ir
vietos administracijos ir ES paramos gavėjai. Todėl ir toliau dėsime
visas pastangas, kad mūsų audituojamiems subjektams būtų sumažinta
dėl mūsų audito darbo jiems tenkanti administracinė našta. Tuo pat
metu pandemijos poveikis mūsų pačių operacijoms reiškia, kad savo
darbo programą turėsime vykdyti apdairiai ir lanksčiai.

Nepaisant šių iššūkių, ES piliečiai ir instituciniai suinteresuotieji
subjektai bei partneriai tiek ES, tiek valstybių narių lygmeniu gali
mumis toliau pasikliauti – ir 2021 m. teiksime jiems nepriklausomas,
objektyvias ataskaitas dėl pagrindinių ES ateities klausimų, pabrėždami
tai, kas veikia gerai, ir atkreipdami dėmesį į tai, kas neveikia.

Pirmininkas
Klaus-Heiner Lehne
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2021–2025 m. Audito
Rūmų strategijoje
nustatyta ES politikos ir
finansavimo prioritetinė
sritis ir planuojami
paskelbimo metai

Užduoties pavadinimas

Skaitmeniniai įgūdžiai ateityje
Visuomenės sveikatos
sektoriaus atsakas į COVID-19
Programos „Horizontas 2020“
išplėtimas
Sąjungos ekonominis
konkurencingumas
2021 m.

Ilgalaikis nedarbas
Europos kosminis turtas
MVĮ steigimas ir plėtra
MVĮ tarptautinimas
Lyčių lygybė
Intelektinės nuosavybės teisės

Užduoties tikslas

Šia apžvalga siekiama įvertinti ES veiksmų veiksmingumą gerinant Europos suaugusių
gyventojų skaitmeninius įgūdžius, ypatingą dėmesį skiriant Europos socialiniam fondui.
Šia apžvalga siekiama įvertinti pradinį atsaką į krizę, veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant
sudaryti palankesnes sąlygas tiekti medicinos reikmenis, įrangą, skatinti testavimą, gydymą ir
vakcinų mokslinius tyrimus ir palengvinti valstybių narių keitimąsi informacija.
Šiuo auditu siekiama įvertinti, kaip Komisijai valdant programą „Horizontas 2020“ prisidėta
prie valstybių narių atotrūkio mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje mažinimo, ypatingą dėmesį
skiriant papildomumui struktūrinių ir investicijų fondų atžvilgiu.
Šiuo auditu siekiama įvertinti Europos socialinio fondo veiksmingumą prisidedant prie kovos
su ilgalaikiu nedarbu 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.
Šiuo auditu siekiama įvertinti, ar Komisijai pavyko nustatyti nuoseklią ir stabilią
reglamentavimo sistemą siekiant išnaudoti Sąjungos kosminio turto potencialą ir panaikinti
Europos kosmoso pramonės susiskaidymą, kaip numatyta pagal ES kosmoso pramonės
politiką ir Europos kosmoso strategijos dokumentus.
Šiuo auditu siekiama įvertinti, ar 2014–2020 m. ERPF parama buvo veiksminga siekiant padėti
MVĮ įsisteigti ir plėsti veiklą.
Šiuo auditu siekiama įvertinti, ar dabartiniai ES veiksmai, kuriais siekiama remti MVĮ
tarptautinimą, yra veiksmingi, visų pirma siekiant patenkinti MVĮ poreikius patekti į naujas
rinkas ir plėsti savo veiklą.
Atliekant šią audito užduotį siekiama įvertinti, ar Komisijos lygčių lygybės tikslai yra tinkamai
atspindėti ir perkelti į pagrindines ES biudžeto išlaidų sritis.
Atliekant šį auditą bus vertinama, ar Komisija veiksmingai plėtoja ES intelektinės nuosavybės
politiką ir saugo intelektinės nuosavybės teises bendrojoje rinkoje.
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2021–2025 m. Audito
Rūmų strategijoje
nustatyta ES politikos ir
finansavimo prioritetinė
sritis ir planuojami
paskelbimo metai

Užduoties pavadinimas

AGRI GD didieji duomenys
COVID-19: vakcinų pirkimas ir
kitos sveikatos priemonės
Mokyklų skaitmeninimas
Sąjungos ekonominis
konkurencingumas
2022 m.

Atsako į koronaviruso grėsmę
investicijų iniciatyva (CRII)
E. valdžia
Energetikos sąjunga
Įgaliotieji ekonominės veiklos
vykdytojai

Užduoties tikslas

Atliekant šį auditą bus įvertinta, kaip Komisija naudojasi IT sprendimais ir duomenų analize
bendrai žemės ūkio politikai valdyti ir kontroliuoti.
Atliekant šį auditą bus įvertinta ir išanalizuota, ar ES veiksmingai rėmė COVID-19 vakcinų
kūrimą ir ar įsigijo pakankamai tokių vakcinų, kad būtų patenkinti nustatyti poreikiai.
Atliekant šį auditą bus tikrinama, ar ES lėšomis Europos regionuose buvo veiksmingai
remiamas mokyklų skaitmeninimas.
Atliekant šį auditą bus tikrinama, ar pagal Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvą
buvo skubiai sutelktos ESI fondų lėšos siekiant įveikti COVID-19 iššūkius.
Šiuo auditu siekiama patikrinti, ar Komisija veiksmingai ir efektyviai rengė ES e. valdžios
veiksmų planą ir rėmė jo įgyvendinimą.
Atliekant šį auditą bus vertinama, ar Komisija ir ACER veiksmingai prisidėjo skatindamos baigti
kurti Europos elektros energijos vidaus rinką.
Šiuo auditu siekiama patikrinti, ar Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad įgaliotųjų
ekonominės veiklos vykdytojų programa atitiktų jos tikslus stiprinti tarptautinės tiekimo
grandinės saugumą ir sudaryti palankesnes sąlygas prekybai, kartu užtikrinant, kad būtų
surinktos visos pajamos.
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2021–2025 m. Audito
Rūmų strategijoje
nustatyta ES politikos ir
finansavimo prioritetinė
sritis ir planuojami
paskelbimo metai

Užduoties pavadinimas

Elektros įkrovimo
infrastruktūra
Priversti teršėją mokėti
Miškininkystė
Klimato kaita ir žemės ūkis
Klimato kaita, aplinka ir
gamtos ištekliai
2021 m.

Energijos apmokestinimas ir
subsidijos
Energijos vartojimo
efektyvumas įmonėse
BŽŪP ir vandens projektai
Elektroninės atliekos
Pavyzdinių transporto
iniciatyvų tarptautinė
lyginamoji analizė
Tvarių investicijų finansavimas

Užduoties tikslas

Šiuo auditu siekiama įvertinti ES paramos, visų pirma Europos infrastruktūros tinklų
priemonės ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų, elektromobilių įkrovimo infrastruktūrai
veiksmingumą 2014–2020 m. laikotarpiu.
Šiuo auditu siekiama patikrinti, ar Komisija įtraukė principą „teršėjas moka“ į ES politikas, ir
įvertinti paramą valstybėms narėms, skirtą Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvai
įgyvendinti.
Šiuo auditu siekiama įvertinti, ar ES parama miškininkystei veiksmingai prisidėta prie
biologinės įvairovės apsaugos ir klimato kaitos švelninimo bei prisitaikymo prie jos.
Šiuo auditu siekiama įvertinti ūkininkams skirtos bendros žemės ūkio politikos paramos, kuria
siekiama sušvelninti klimato kaitos poveikį ir prisitaikyti prie jos, veiksmingumą
Šiuo auditu siekiama peržiūrėti ES energijos apmokestinimo teisės aktų ir klimato tikslų
nuoseklumą.
Šiuo auditu siekiama išanalizuoti Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuotų
energijos vartojimo efektyvumo projektų rezultatų ekonominį veiksmingumą ir tvarumą įvairių
pramonės sektorių įmonėms.
Šiuo auditu siekiama patikrinti, ar ES parama pagal bendrą žemės ūkio politiką vandens (visų
pirma drėkinimo) projektams davė naudos ne tik ūkininkams, bet ir prisidėjo prie tvarios
vandentvarkos.
Šia apžvalga siekiama patikrinti, ar ES veiksmai veiksmingai padėjo geriau surinkti, tvarkyti ir
perdirbti elektronines atliekas ir baterijų atliekas.
Šiuo auditu siekiama įvertinti Komisijos veiklą valdant ES finansuojamus didžiulio masto
transporto projektus, juos lyginant su transporto infrastruktūros investicijų projektais tiek ES,
tiek už jos ribų.
Šiuo auditu siekiama įvertinti ES veiksmų, kuriais skatinamas ir reguliuojamas tvarus
finansavimas, veiksmingumą.
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2021–2025 m. Audito
Rūmų strategijoje
nustatyta ES politikos ir
finansavimo prioritetinė
sritis ir planuojami
paskelbimo metai

Užduoties pavadinimas

Klimato aspekto integravimas
Tvarus dirvožemis
Klimato kaita, aplinka ir
gamtos ištekliai
2022 m.

Anglių pramonės regionų
pertvarka
Tausi žvejyba
Žiedinė ekonomika
Klimato kaita ir parama
vystymuisi

Užduoties tikslas

Atliekant šį auditą bus vertinama, ar Komisijos ataskaitų dėl klimato srities išlaidų teikimas yra
tinkamas ir patikimas ir ar Komisija įvykdė savo įsipareigojimą pagal 2014–2020 m. DFP
klimato politikai skirti bent 20 % ES biudžeto.
Atliekant šį auditą bus vertinama, ar ūkininkams skirta BŽŪP parama veiksmingai prisidėta prie
dirvožemio apsaugos ir taršos nitratais prevencijos.
Atliekant šį auditą bus vertinamas ES lėšų veiksmingumas 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu remiant anglių pramonės regionų perėjimą prie anglių pramonės pabaigos.
Atliekant šį auditą bus nustatyta, ar ES kontrolės sistema, kuria siekiama užkirsti kelią
neteisėtai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, veikia efektyviai ir veiksmingai.
Atliekant šį auditą bus tikrinama, ar ERPF parama veiksmingai prisidėta prie žiedinės
ekonomikos projektavimo ir gamybos etapų; tai ekonomikos sistema, kuria siekiama nuolat
naudoti išteklius ir nesukurti atliekų.
Atliekant šį auditą bus vertinamas Pasaulinio kovos su klimato kaita aljanso plius (PKKKA+)
veiksmingumas padedant pažeidžiamiausioms šalims mažinti riziką ir prisitaikyti prie pokyčių.
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2021–2025 m. Audito
Rūmų strategijoje
nustatyta ES politikos ir
finansavimo prioritetinė
sritis ir planuojami
paskelbimo metai

Užduoties pavadinimas

Kova su pinigų plovimu
Švietimas ekstremaliosiose
situacijose
Dezinformacija
Atsparumas Sąjungos
saugumui kylančioms
grėsmėms ir pagarba
Europos laisvės,
demokratijos ir teisinės
valstybės vertybėms
2021 m.

Teisinė valstybė Ukrainoje
Teisinė valstybė Vakarų
Balkanuose
Frontex
Neteisėtas migrantų
gabenimas
Migrantų grąžinimo politika
Tarpvalstybinės programos
Sukčiavimas ir BŽŪP

Užduoties tikslas

Šiuo auditu siekiama įvertinti, ar Komisija kartu su Europos priežiūros institucijomis ėmėsi
veiksmingų kovos su pinigų plovimu ir susijusiais finansiniais nusikaltimais bei terorizmo
finansavimu priemonių.
Šiuo auditu siekiama įvertinti, ar ES veiksmai, kuriais remiamas švietimas humanitarinių krizių
ir užsitęsusių krizių atvejais, yra veiksmingi suteikiant vaikams galimybę gauti saugaus,
įtraukaus ir kokybiško švietimo paslaugas.
Atliekant šį auditą bus tikrinama ES kovos su dezinformacija veiksmų plano svarba, iki šiol
pasiekti rezultatai ir atskaitomybės pagrindas.
Šiuo auditu siekiama įvertinti ES veiksmų kovojant su korupcija Ukrainoje veiksmingumą. Bus
analizuojama, kaip kūrybiškai ir kruopščiai ES atsižvelgė į pagrindines korupcijos Ukrainoje
priežastis.
Atliekant šį auditą bus vertinamas ES paramos teisinei valstybei Vakarų Balkanuose užtikrinti
veiksmingumas ir prireikus nustatomi ir analizuojami pagrindiniai veiksniai, dėl kurių šis
veiksmingumas gali sumažėti.
Šiuo auditu siekiama įvertinti, ar Frontex tinkamai valdė savo naujų įgaliojimų vykdymą ir
išteklius.
Šiuo auditu siekiama įvertinti, ar tinkamai valdoma Europolo Europos kovos su neteisėtu
migrantų gabenimu parama ES valstybių narių kovos su neteisėtu migrantų gabenimu ir
prekyba žmonėmis veiksmams.
Šiuo auditu siekiama įvertinti ES bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis veiksmingumą
migrantų readmisijos srityje.
Šiuo auditu siekiama įvertinti ES paramos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoms
veiksmingumą ir konkrečius įgyvendinimo iššūkius 2014–2020 m. laikotarpiu.
Atliekant šį auditą bus tikrinamos Komisijos ir valstybių narių kovos su sukčiavimu BŽŪP
išmokų srityje politikos ir procedūros.
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2021–2025 m. Audito
Rūmų strategijoje
nustatyta ES politikos ir
finansavimo prioritetinė
sritis ir planuojami
paskelbimo metai

Užduoties pavadinimas

Interesų konfliktas
Atsparumas Sąjungos
saugumui kylančioms
grėsmėms ir pagarba
Europos laisvės,
demokratijos ir teisinės
valstybės vertybėms
2022 m.

Apsirūpinimo maistu
saugumas COVID-19
pandemijos metu
Apsauga nuo neteisėtos
prieigos ES institucijose
Laisvas judėjimas
Tarpvalstybinis
bendradarbiavimas
kaimynystėje
5G tinklų saugumas

Užduoties tikslas

Atliekant šį auditą bus tikrinama, ar Komisija ir valstybės narės nustatė veiksmingas politikas ir
procedūras su BŽŪP ir sanglaudos išmokomis susijusiems interesų konfliktams spręsti.
Atliekant šį auditą bus vertinama, ar Komisijos ir valstybių narių nustatytos BŽŪP priemonės,
kuriomis siekiama remti ūkininkus ir užtikrinti maisto tiekimo grandinių saugumą COVID-19
pandemijos metu, buvo tinkamai valdomos ir efektyvios.
Atliekant šią audito užduotį siekiama įvertinti ES institucijų ir agentūrų kibernetinio saugumo
valdymo padėtį ir pasirengimą valdyti kibernetinius incidentus.
Atliekant šį auditą bus nustatyta, ar Komisija ėmėsi veiksmingų priemonių, kad apsaugotų
laisvo judėjimo teisę, įskaitant Šengeno susitarimo veikimą, COVID-19 krizės sąlygomis.
Atliekant šį auditą bus vertinamas ES programų, kuriomis finansuojamas ES ir kaimyninių
regionų bendradarbiavimas prie ES išorės sienų, veiksmingumas.
Atliekant šį auditą daugiausia dėmesio bus skiriama 5G tinklų saugumui, kuris apima
kibernetinį saugumą ir aparatinės įrangos saugumą.
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2021–2025 m. Audito
Rūmų strategijoje
nustatyta ES politikos ir
finansavimo prioritetinė
sritis ir planuojami
paskelbimo metai

Sąjungos fiskalinė politika ir
viešieji finansai
2021 m.

Užduoties pavadinimas

Bendras pertvarkymo
mechanizmas
Keitimasis informacija apie
mokesčius
Priežiūra po programos
įgyvendinimo
Bendroji investicinių fondų
rinka
Muitinės rizikos valdymas
siekiant apsaugoti ES
finansinius interesus
Pienas ir pieno produktų
gamyba
Trečiųjų šalių įnašai
ES bankų priežiūra

Užduoties tikslas

Atliekant šį auditą vertinama, ar bendras pertvarkymo mechanizmas yra tinkamai parengtas
galimam euro zonos bankų likvidavimui.
Šiuo auditu siekiama įvertinti sistemos, kurią įdiegė Komisija automatiniam keitimuisi
informacija apie mokesčius, veiksmingumą.
Šiuo auditu siekiama įvertinti Komisijos vykdomos valstybių narių, gavusių makrofinansinę
pagalbą, priežiūros po programos įgyvendinimo veiksmingumą.
Šiuo auditu siekiama įvertinti, kokiu mastu sukurta gerai veikianti bendroji investicinių fondų
rinka ir ar joje apsaugoti investuotojai bei finansinis stabilumas.
Atliekant šią audito užduotį siekiama įvertinti, ar Komisija nustatė tinkamą muitinės rizikos
valdymo sistemą, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai, ir ar valstybės
narės padarė pažangą įgyvendindamos muitinės rizikos valdymo priemones savo tradicinių
nuosavų išteklių atžvilgiu.
Atliekant šį auditą bus analizuojama, ar priemonės, Komisijos nustatytos reaguojant į
mažėjančias kainas, buvo tinkamai valdomos ir ar jų tikslai buvo efektyviai pasiekti.
Šia apžvalga siekiama įvertinti trečiųjų šalių įnašus į Europos Sąjungos biudžetą siekiant
finansuoti Europos politikas.
Šiuo auditu bus suteiktas patikinimas dėl Europos Centrinio Banko vykdomos svarbių kredito
įstaigų priežiūros valdymo veiklos efektyvumo.
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2021–2025 m. Audito
Rūmų strategijoje
nustatyta ES politikos ir
finansavimo prioritetinė
sritis ir planuojami
paskelbimo metai

Užduoties pavadinimas

ES finansinių priemonių kaina
Sąjungos fiskalinė politika ir
viešieji finansai

Patikima statistika

2022 m.
BNP tikrinimas

Užduoties tikslas

Atliekant šį auditą bus vertinama, ar Komisija išsamiai įvertino centralizuotai valdomų
finansinių priemonių ir garantijų išlaidas ir ar šioms priemonėms tenkančias išlaidas aiškiai
kompensuoja gauta nauda.
Šiuo auditu siekiama įvertinti, ar Komisija veiksmingai prisideda prie to, kad valstybės narės
rengtų patikimą Europos statistiką.
Atliekant šį auditą bus vertinama, ar Komisijos atliekamas patikrinimas veiksmingai užtikrina,
kad bendrųjų nacionalinių pajamų duomenys, kuriais grindžiami ES pagrindiniai nuosavi
ištekliai, būtų palyginami, patikimi ir išsamūs.
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2021–2025 m. Audito
Rūmų strategijoje
nustatyta ES politikos ir
finansavimo prioritetinė
sritis ir planuojami
paskelbimo metai

Kitos sritys
2021 m.

Užduoties pavadinimas

Ataskaitų dėl teisėtumo ir
tvarkingumo sanglaudos
srityje teikimas
Investicijų į kaimo
infrastruktūrą tvarumas
Programa LEADER
(pranc. Liaison entre actions
de développement de
l'économie rurale)
2007–2013 m. finansinių
priemonių užbaigimas
Veiklos rezultatyvumo
skatinimas
ES bendrai finansuojamos
investicijos į turizmą
Ekonominės veiklos vykdytojų
įtraukimas į juodąjį sąrašą
Keleivių teisės COVID‐19 krizės
metu

Užduoties tikslas

Šiuo auditu siekiama išsamiau išnagrinėti problemas, kurias nustatėme Komisijoje, ir
daugiausia dėmesio bus skiriama jos audito darbo apimčiai, turiniui ir dokumentams, taip pat
įvertinto klaidų lygio apskaičiavimo metodikai.
Šiuo auditu siekiama įvertinti, ar Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai remiamos
investicijos į infrastruktūrą kaimo bendruomenei teikia ilgalaikę ekonominę ir socialinę naudą.
Šiuo auditu siekiama įvertinti, ar programos LEADER įgyvendinimo būdas yra ekonomiškai
veiksmingas ir ar Komisija bei valstybės narės pašalino anksčiau nustatytus trūkumus.
Atliekant šį auditą bus analizuojama, ar valstybės narės ir Komisija ėmėsi reikalingų veiksmų,
kad būtų tinkamai patikrintas ir įvertintas finansinių priemonių, kurioms taikomas
pasidalijamasis valdymas, išlaidų tinkamumas finansuoti užbaigimo metu.
Šiuo auditu siekiama įvertinti, ar Komisija naudojasi sanglaudos politikos priemonėmis, kad
veiksmingai paskatintų veiklos rezultatyvumą.
Šiuo auditu siekiama įvertinti ES bendrai finansuojamos paramos turizmo vystymui ir
skatinimui efektyvumą ir veiksmingumą.
Atliekant šį auditą bus įvertinta, ar ES turi veiksmingų priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad
ES lėšos ir viešosios sutartys neatitektų nepatikimiems ekonominės veiklos vykdytojams.
Atliekant šį auditą bus tikrinama, ar Komisija veiksmingai stebėjo, kad COVID‐19 krizės metu
būtų užtikrintos oro transporto keleivių teisės.
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2021–2025 m. Audito
Rūmų strategijoje
nustatyta ES politikos ir
finansavimo prioritetinė
sritis ir planuojami
paskelbimo metai

Užduoties pavadinimas

Supaprastintos paramos
formos sanglaudos srityje

Kitos sritys
2022 m.

Nacionaliniai ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo
didinimo planai ir su Europos
semestru susiję iššūkiai
„Biudžeto galaktika“ 2021+
Išorės konsultantai
Lobistinė veikla teisės aktų
leidėjų atžvilgiu
ES institucijų ir įstaigų
atsparumas

Užduoties tikslas

Atliekant šį auditą bus tikrinama, ar Komisija ir valstybės narės 2014–2020 m. laikotarpiu
naudojo supaprastintas paramos formas, kad sumažintų administracinę naštą ir klaidų skaičių
ir daugiau dėmesio skirtų rezultatams.
Atliekant šį auditą bus vertinamas pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo
priemonę pateiktų nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų
patvirtinimo procesas. Audito metu taip pat bus nagrinėjama, kaip Europos semestras buvo
pritaikytas, kad būtų užtikrintas koordinavimas su Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo
didinimo priemone.
Šiuo auditu siekiama įvertinti, ar dabartiniu ES biudžetu ir kitomis ES lygmens priemonėmis,
įskaitant Europos stabilumo mechanizmą (ESM) ir Europos investicijų banko (EIB) grupę,
užtikrinamas pakankamai efektyvus ir skaidrus ES politikos finansavimo būdas.
Šiuo auditu siekiama įvertinti, ar Komisija racionaliai panaudoja lėšas ir gina savo interesus
pasitelkdama rangovų pasamdytus konsultantus.
Atliekant šį auditą bus vertinama, ar ES skaidrumo registras yra veiksminga lobistų, bandančių
daryti įtaką ES sprendimų priėmimui, veiklos viešosios kontrolės priemonė.
Atliekant šį auditą bus vertinamos visos strateginės ir veiklos priemonės, kurių ėmėsi
pagrindinės ES institucijos ir įstaigos, kad COVID-19 krizės metu būtų užtikrintas veiklos
tęstinumas.
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APIE MUS
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.

Mes esame Sąjungos išorės auditorius. Audito Rūmų kolegiją sudaro
po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės, o jiems padeda apie
900 darbuotojų iš visų ES šalių. Mūsų būstinė yra Liuksemburge, savo
veiklą pradėjome 1977 m., o nuo 1993 m. esame viena iš ES institucijų.
Mūsų vertybės yra nepriklausomumas, sąžiningumas, objektyvumas,
skaidrumas ir profesionalumas.

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 nacionalinių administracijų.
Galiausiai, savo darbu norime padėti ES piliečiams aiškiau suprasti,
kaip ES ir jos valstybės narės pasitinka dabartinius ir ateities iššūkius.
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MŪSŲ DARBO REZULTATAI
Mes rengiame:
—

metinę ataskaitą dėl ES biudžeto, 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; jas skelbiame visu metų laikotarpiu, dažniausiai kaip veiklos auditų rezultatą;

—

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.

EUROPOS AUDITO RŪMAI
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tel. +352 4398-1
Užklausos: eca.europa.eu/lt/Pages/ContactForm.aspx
Interneto svetainė: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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