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PRATARMĖ 

Be to, ES pirmauja kovojant su pasauline klimato kaita ir pereinant 
prie modernios, efektyviai išteklius naudojančios ir konkurencingos 
ekonomikos. 

Todėl atsigavimo po COVID programoms ir kovos su klimato kaita 
priemonėms bus teikiama precedento neturinčio masto ES finansinė 
parama. Be įprastų biudžeto išteklių, dėl kurių susitarta 2021–
2027 m. daugiametėje finansinėje programoje (DFP), Europos 
Sąjunga pradėjo įgyvendinti iniciatyvą „Next Generation EU“ (NGEU), 
kurios didelė dalis skiriama žaliajai pertvarkai.  

Mūsų, kaip Europos Sąjungos nepriklausomo išorės auditoriaus, 
vaidmuo yra patikrinti, ar ES lėšos yra surenkamos ir išleidžiamos 
laikantis atitinkamų taisyklių ir teisės aktų ir ar išlaidos duoda 
rezultatų Europos mokesčių mokėtojams. Tai taip pat taikoma 
naujoms priemonėms, kurių imtasi siekiant padėti piliečiams įveikti 
neigiamus pandemijos padarinius ir klimato kaitos keliamus iššūkius. 

Mūsų 2022 ir vėlesnių metų darbo programa parengta atsižvelgiant į 
šiuos konkrečius iššūkius. Pagal išlaidų ir politikos sritį „ES atsakas į 
COVID-19 ir atsigavimas po krizės“ planuojame paskelbti 16 ataskaitų 
tokiais klausimais, kaip COVID-19 vakcinų pirkimas, ir atlikti keletą 
auditų, susijusių su Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemone. Pagal išlaidų kategoriją „Klimato kaita, aplinka ir gamtos 
ištekliai“ planuojame parengti 17 ataskaitų, be kita ko, dėl klimato 
aspekto integravimo ir biodegalų. 

Pasaulinė COVID-19 pandemija ir toliau daro didelę įtaką žmonių 
gyvenimui Europos Sąjungoje. Nors blogiausią etapą jau įveikėme, 
artimiausiais metais vis dar turėsime šalinti pandemijos padarinius. 
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Tačiau taip pat nagrinėjame daug kitų ES išlaidų ir politikos sričių. 
Toliau pateikiamas 79 specialiųjų ataskaitų ir apžvalgų, kurias 
ketiname paskelbti 2022 m. ir vėliau, sąrašas.  

ES piliečiai, mūsų instituciniai suinteresuotieji subjektai ir partneriai 
tiek ES, tiek valstybių narių lygmeniu gali būti tikri, kad atliksime 
nepriklausomus ir objektyvius auditus ir pateiksime jiems ataskaitas 
svarbiausiais klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos ateitimi. 

Toliau akcentuosime mūsų aptinkamas grėsmes ir galimybes, kad 
padėtume Europos Sąjungai siekti savo tikslų. 

 

 

Klaus-Heiner Lehne 
Pirmininkas 
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ES politikos ir 
finansavimo sritis ir 

planuojami paskelbimo 
metai 

Užduoties pavadinimas 
Audito produkto tipas 

ir užduoties tikslas 

ES atsakas į COVID-19 ir 
atsigavimas po krizės 

 

2022 

COVID-19 vakcinų pirkimas Auditas, kurio paskirtis – įvertinti ES pastangas veiksmingai įsigyti pakankamai COVID-19 vakcinų. 

Europos struktūriniai ir investicijų 
fondai bei Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonė 

Apžvalga, kurios paskirtis – išanalizuoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų bei Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės (EGADP) koordinavimo rizikas ir galimybes, susijusias su viešųjų investicijų 
finansavimu. 

Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė. 
Komisijos kontrolės sistemos 
struktūra  

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar Komisijos kontrolės sistema gali užtikrinti EGADP mokėjimų 
tvarkingumą ir apsaugoti ES finansinius interesus. 

Nacionaliniai ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planai (NEGADP) 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę pateiktų 
nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų (NEGADP) patvirtinimo procesą. 

Atsako į koronaviruso grėsmę 
investicijų iniciatyva (CRII / CRII+) 
ir React-EU 

Auditas, kurio paskirtis – patikrinti, ar Komisija, įgyvendindama Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų 
iniciatyvas ir REACT-EU, veiksmingai pritaikė 2014–2020 m. sanglaudos politiką ir ar reaguodama į COVID-19 
pandemiją greitai sutelkė ESI fondų lėšas. 

Parama nedarbo rizikai dėl 
ekstremaliosios situacijos mažinti 
(SURE) 

Auditas, kurio paskirtis – išanalizuoti, ar per COVID-19 krizę SURE buvo veiksminga siekiant apsaugoti darbo 
vietas remiant darbuotojų pajamas ir pakeičiant savarankiškai dirbančių asmenų pajamas ir taip išvengiant 
nereikalingo atleidimo iš darbo. 

Skolų valdymas Komisijoje Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar Komisija sukūrė veiksmingas NGEU skolų finansavimo valdymo 
sistemas. 

ES institucijų ir įstaigų 
atsparumas 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti administracines priemones, kurias ES institucijos taiko siekdamos išlaikyti 
veiklos tęstinumą COVID-19 krizės metu. 
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ES politikos ir 
finansavimo sritis ir 

planuojami paskelbimo 
metai 

Užduoties pavadinimas  Audito produkto tipas  
ir užduoties tikslas 

ES atsakas į COVID-19 ir 
atsigavimas po krizės 

 

2022 

Laisvas judėjimas. I etapas 
Auditas, kurio paskirtis – nustatyti, ar Komisija COVID-19 krizės sąlygomis nuo 2020 m. vasario mėn. iki 
2021 m. rugsėjo mėn. ėmėsi veiksmingų priemonių, kad apsaugotų laisvo judėjimo teisę, įskaitant Šengeno 
susitarimo veikimą. 

Laisvas judėjimas. II etapas Auditas, kurio paskirtis – papildyti auditą „Laisvas judėjimas. I etapas“, kuriame vertinama teisė laisvai judėti 
COVID-19 krizės sąlygomis. 

 

ES atsakas į COVID-19 ir 
atsigavimas po krizės 

 

2023 ir vėlesni metai 

Maisto tiekimo grandinė COVID-
19 pandemijos laikotarpiu 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar Komisija ir valstybės narės tinkamai reagavo į COVID-19 pandemiją 
siekdamos užtikrinti aprūpinimą maistu visoje ES. 

ES agentūrų atsakas į pandemiją Auditas, kurio tikslas – įvertinti, kaip Europos vaistų agentūra (EMA) ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centras (ECDC) reagavo į COVID-19 pandemijos iššūkį ir ar šis atsakas atitiko paskirtį. 

Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės 
lėšų įsisavinimas 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti vieną iš pagrindinių Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės (EGADP) tikslų, kuris yra susijęs su išmokėjimo sparta. Kokiu mastu valstybės narės EGADP 
finansavimo lėšas iš tikrųjų sutelkė laikotarpio pradžioje ir jas panaudojo reformoms vykdyti ir investicijoms 
teikti? 

Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės 
veiksmingumas 

Auditas, kurio tikslas – įvertinti Komisijos mechanizmo, skirto valstybių narių ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planuose (EGADP) nustatytų sutartų tarpinių reikšmių ir tikslinių reikšmių pasiekimui 
stebėti, tinkamumą matuojant priemonės veiksmingumą. 

Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė. 
Valstybių narių kontrolės 
sistemos 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar valstybių narių kontrolės sistemos, skirtos iš EGADP gautoms lėšoms 
valdyti, yra tinkamai parengtos siekiant apsaugoti ES finansinius interesus. 

Valstybių narių vykdomas 
Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės 
įgyvendinimas 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų (EGADP) įgyvendinimą 
keliose valstybėse narėse, daugiausia dėmesio skiriant kiekvienos šalies nacionalinių EGADP pagrindiniams 
politikos tikslams. Viso EGADP įgyvendinimo ciklo metu Audito Rūmai, atlikdami tokius auditus, palaipsniui 
galėtų apimti visus 27 nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. 
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ES politikos ir 
finansavimo sritis ir 

planuojami paskelbimo 
metai 

Užduoties pavadinimas 
Audito produkto tipas 

ir užduoties tikslas 

 

ES ekonominio 
konkurencingumo 

didinimas visų piliečių 
labui 

 

2022 

 

Programos „Horizontas 2020“ 
išplėtimas 

Auditas, kurio paskirtis – išanalizuoti programoje „Horizontas 2020“ nurodytus veiksmus, kuriais siekiama 
„sumažinti mokslinių tyrimų ir inovacijų atotrūkį Europoje“ tarp „inovacijų lyderių“ ir „nedidelių novatorių“, 
ir taip išplėsti dalyvavimą programoje „Horizontas 2020“ ir prisidėti prie Europos mokslinių tyrimų erdvės 
kūrimo. 

MVĮ konkurencingumas  Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar Komisija ir valstybės narės užtikrino, kad ERPF parama būtų naudojama 
atsižvelgiant į rezultatus, kad MVĮ taptų konkurencingesnės ir labiau atitiktų ateities poreikius. 

5G tinklų saugumas Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar ES laiku ir suderintai diegia saugius 5G tinklus. 

MVĮ tarptautinimas Auditas, kurio paskirtis – patikrinti ES paramos programas, skirtas MVĮ tarptautinimui ES užtikrinti. 

Energetikos sąjunga 
Auditas, kurio paskirtis – patikrinti, kaip Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (ACER) prižiūri nuoseklų ir veiksmingą elektros energijos rinkos taisyklių 
įgyvendinimą ir piktnaudžiavimo rinka bei skaidrumo priežiūrą (REMIT) energijos vidaus rinkos srityje. 

AGRI GD didieji duomenys Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, kaip Komisija naudoja duomenis ir duomenų analitiką bendrai žemės ūkio 
politikai analizuoti ir kaip ji rengiasi geriau panaudoti didžiuosius duomenis. 

Intelektinės nuosavybės teisės Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar Komisija veiksmingai plėtoja ES intelektinės nuosavybės politiką ir saugo 
intelektinės nuosavybės teises bendrojoje rinkoje. 

E. valdžia 
Auditas, kurio paskirtis – įvertinti 2016–2020 m. e. valdžios veiksmų plano koncepciją, veiksmingumą ir 
stebėseną. Dėl įvairių į planą įtrauktų veiksmų atlikdami savo vertinimą apsiribojome tik įmonėms skirtais 
veiksmais. 

Mokyklų skaitmeninimas Auditas, kurio paskirtis – įvertinti ES paramos mokyklų skaitmeninimui veiksmingumą. 
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ES politikos ir 
finansavimo sritis ir 

planuojami paskelbimo 
metai 

Užduoties pavadinimas 
Audito produkto tipas 

ir užduoties tikslas 

Sąjungos ekonominio 
konkurencingumo 

didinimas visų piliečių 
labui 

 

2023 ir vėlesni metai 

Iki 2024 m. tapti antra pagal dydį 
baterijų gamintoja pasaulyje 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar Komisija ir valstybės narės veiksmingai sukūrė pasauliniu mastu 
konkurencingą baterijų vertės grandinę, kurioje efektyviai naudojami ištekliai. 

Tiesioginės užsienio investicijos Auditas, kurio paskirtis – pateikti pirmą įžvalgą apie tai, kaip veiksmingai įgyvendinamas Reglamentas 
(ES) 2019/452 dėl tiesioginių užsienio investicijų (TUI) tikrinimo mechanizmų. 

Įgaliotieji ekonominės veiklos 
vykdytojai 

Auditas, kurio paskirtis – 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. 

Mikroschemų pramonė Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar Komisija ir valstybės narės veiksmingai rėmė pasauliniu mastu 
konkurencingą mikroschemų pramonę ES. 

Vandenilio naudojimas 
transporte 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti Komisijos strategijos veiksmingumą skatinant ES vandenilio infrastruktūrą 
transporto sektoriuje ir ES paramos, skirtos vandenilio infrastruktūrai valstybių narių transporto sektoriuje 
kurti ir laiku teikti, efektyvumą. 

Profesinių kvalifikacijų 
pripažinimas ES 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar tebėra kliūčių abipusiam darbuotojų profesinių kvalifikacijų ir 
akademinių diplomų pripažinimui ES vidaus rinkoje. 

Dirbtinis intelektas Auditas, kurio paskirtis – išanalizuoti, ar Komisijos investicijos dirbtinio intelekto srityje, daugiausia teikiamos 
pagal programą „Horizontas 2020“, yra naudojamos komerciniais tikslais ES, visų pirma ES pramonėje. 

E. sanglauda ir strateginių 
administracinių gebėjimų 
stiprinimas 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar Komisija ir valstybės narės visapusiškai išnaudoja e. sanglaudos 
potencialą, siekdamos taikyti strateginį požiūrį į administracinių gebėjimų stiprinimą sanglaudos srityje. 
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ES politikos ir 
finansavimo sritis ir 

planuojami paskelbimo 
metai 

Užduoties pavadinimas 
Audito produkto tipas 

ir užduoties tikslas 

Atsparumas Sąjungos 
saugumui kylančioms 
grėsmėms ir pagarba 

Europos laisvės, 
demokratijos ir teisinės 

valstybės vertybėms 

 

2022 

Teisinė valstybė Vakarų 
Balkanuose 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar ES parama Vakarų Balkanams veiksmingai prisidėjo prie teisinės 
valstybės stiprinimo regione. 

Apsauga nuo neteisėtos prieigos 
ES institucijose 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar ES institucijos ir agentūros yra pasirengusios reaguoti į kibernetinius 
incidentus. 

Interesų konfliktai Auditas, kurio paskirtis – patikrinti, ar Komisija ir valstybės narės nustatė veiksmingą politiką ir procedūras su 
BŽŪP ir sanglaudos išmokomis susijusiems interesų konfliktams spręsti. 

BŽŪP ir kovos su sukčiavimu 
priemonės 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar Komisija ėmėsi tinkamų veiksmų dėl sukčiavimo BŽŪP išlaidų srityje ir ar 
ji nustatė su žemės grobimu susijusias rizikas ir tinkamai į jas reagavo. 

Paramos vystymuisi 
programavimas 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar 2021–2027 m. ES skyrė savo paramą vystymuisi pagal aiškiai apibrėžtą 
strategiją ir ar ji parengė kokybiškas paramos programas. 

Tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas kaimynystėje 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar Europos kaimynystės priemonės (EKP) tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo programos buvo veiksmingos stiprinant teritorinį bendradarbiavimą, kai kertamos ES 
išorės sienos. 
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ES politikos ir 
finansavimo sritis ir 

planuojami paskelbimo 
metai 

Užduoties pavadinimas 
Audito produkto tipas 

ir užduoties tikslas 

Atsparumas ES saugumui 
kylančioms grėsmėms ir 
pagarba Europos laisvės, 
demokratijos ir teisinės 

valstybės vertybėms 

2023 ir vėlesni metai 

Gynybos srities mokslinių tyrimų 
parengiamieji veiksmai. 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar gynybos srities mokslinių tyrimų parengiamieji veiksmai (PADR) buvo 
veiksmingi testuojant mechanizmus, kuriais finansuojamas ir skatinamas ES valstybių narių subjektų 
bendradarbiavimas. 

Iniciatyva „Spotlight“ Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar ES indėlis į bendrą ES ir JT iniciatyvą „Spotlight“ yra efektyvus kovos su 
smurtu prieš moteris ir mergaites visame pasaulyje būdas. 

Asmenų su negalia lygybė Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar ES indėlis užtikrinant asmenų su negalia lygybę yra veiksmingas. 

Europos išorės veiksmų tarnyba Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar Europos išorės veiksmų tarnyba yra tinkamai pasirengusi veiksmingai 
prisidėti prie bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) darnos. 

Pagrindinių migracijos priežasčių 
Afrikoje problemos sprendimas 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar įgyvendinant projektus per ES pagalbos Afrikai patikos fondą buvo 
pasiekti numatyti rezultatai, kartu gerbiant pagrindines žmogaus teises. 

Pabėgėlių Turkijoje rėmimo 
priemonė 

Auditas, kurio paskirtis – atlikti tolesnę Specialiojoje ataskaitoje Nr. 27/2018 pateiktų rekomendacijų 
priežiūrą ir įvertinti vystymosi krypties rezultatus pagal Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės pirmąją dalį. 

Teisinė valstybė ES Auditas, kurio paskirtis – patikrinti, ar naujos teisinės valstybės sąlygos yra veiksminga priemonė siekiant 
apsaugoti ES finansinius interesus, jei būtų pažeidžiami teisinės valstybės principai sanglaudos srityje. 
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ES politikos ir 
finansavimo sritis ir 

planuojami paskelbimo 
metai 

Užduoties pavadinimas 
Audito produkto tipas 

ir užduoties tikslas 

 

Klimato kaita, aplinka ir 
gamtos ištekliai 

 

2022 

Kaimo ekonomikos įvairinimo ir 
investicijų į infrastruktūrą 
tvarumas 

Auditas, kurio paskirtis – patikrinti, ar Komisija ir valstybės narės ėmėsi veiksmų, kad atitinkamos kaimo 
plėtros investicijos, ypač susijusios su įvairinimu ir infrastruktūra, būtų skirtos ilgalaikės naudos duodantiems 
projektams. 

Energijos apmokestinimas ir 
subsidijos 

Apžvalga, kurios paskirtis – patikrinti energijos apmokestinimo ir subsidijų politiką atsižvelgiant į jos indėlį 
siekiant ES klimato tikslų. 

Anglių pramonės regionų 
pertvarka 

Auditas, kurio paskirtis – išsiaiškinti, kokį vaidmenį ES lėšos atliko vykdant socialinę ir ekonominę pertvarką 
regionuose, kuriuose anglių pramonė nyksta, ir ar Komisija ir pagrindinės nacionalinės ir (arba) regioninės 
institucijos šias lėšas valdė geriausiai. 

Neteisėta žvejyba Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar ES veiksmai, kuriais siekiama kovoti su neteisėta žvejyba, yra skirti 
pagrindinėms rizikoms nustatyti ir tausioms jūroms skatinti. 

Klimato aspekto integravimas Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar Komisija teikia aktualią ir patikimą informaciją apie klimato srities 
išlaidas ir pažangą siekiant 20 % klimato aspekto integravimo tikslo 2014–2020 m. 

Dirvožemio apsauga ir mėšlo 
tvarkymas 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar bendra žemės ūkio politika ir atitinkamos Nitratų direktyvos nuostatos 
suteikia ES galimybę užtikrinti tvarų dirvožemio valdymą ir užkirsti kelią pernelyg didelei skysto mėšlo 
koncentracijai. 

Įvairiarūšis krovininis transportas Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar ES finansuojami projektai buvo veiksmingi skatinant tvarų įvairiarūšį 
krovininį transportą. 
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ES politikos ir 
finansavimo sritis ir 

planuojami paskelbimo 
metai 

Užduoties pavadinimas 
Audito produkto tipas 

ir užduoties tikslas 

Klimato kaita, aplinka ir 
gamtos ištekliai 

 

2022 

Žiedinė ekonomika Auditas, kurio paskirtis – patikrinti Europos regioninės plėtros fondo paramos žiedinės ekonomikos 
projektavimo ir gamybos etapams veiksmingumą. 

Klimato kaita ir parama 
vystymuisi 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti Pasaulinio kovos su klimato kaita aljanso plius (PKKKA+), pagrindinės ES 
išorės veiksmų iniciatyvos, kuria siekiama kovoti su klimato kaita, veiksmingumą padedant 
pažeidžiamiausioms šalims mažinti rizikas ir prisitaikyti prie pokyčių. 
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ES politikos ir 
finansavimo sritis ir 

planuojami paskelbimo 
metai 

Užduoties pavadinimas 
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ir užduoties tikslas 

Klimato kaita, aplinka ir 
gamtos ištekliai 

 

2023 ir vėlesni metai 

Klimato tikslai Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, kokiu mastu pasiekti 2020 m. klimato ir energetikos tikslai, įvertinant, ar 
ES klimato ir energetikos valdymo sistema yra tvirtas pagrindas 2030 m. tikslams pasiekti. 

Mėlynoji energija ir integruota 
jūrų politika 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar ES integruota jūrų politika ir ES finansuojamos iniciatyvos prisidėjo prie 
tvaraus augimo atsinaujinančiųjų jūros išteklių energijos sektoriuje. 

Pažangieji miestai 
Auditas, kurio paskirtis – įvertinti i) ES finansuojamų mokslinių tyrimų projektų veiksmingumą ir ii) jų poveikį 
tam, kad miestai būtų pažangūs (-esni). Jo metu taip pat bus įvertinta, ar rengiant programą „Europos 
horizontas“ (įskaitant misijas) buvo atsižvelgta į anksčiau įgytą patirtį. 

Gyvūnų vežimas Auditas, kurio paskirtis – patikrinti ES taisyklių poveikį gyvų gyvūnų vežimui. 

Žuvivaisa Auditas, kurio paskirtis – įvertinti Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) paramą akvakultūros 
projektams, nustatant rezultatus, sąnaudas ir aplinkos tvarumą. 

Pavojingos atliekos Apžvalga, kurios paskirtis – apžvelgti padėtį, susijusią su pavojingų atliekų susidarymu, pakartotiniu 
naudojimu, perdirbimu ir ženklinimu ES ir jų vežimu į trečiąsias šalis. 

Biodegalai Auditas, kurio paskirtis – įvertinti ES paramą tausių biodegalų diegimui atsižvelgiant į tai, ar dėl to buvo 
naudojami tausūs šaltiniai ir ar jų naudojimas labai pasikeitė. 

Automobilių išmetamo CO2 kiekis 
ir didieji duomenys 

Auditas, kurio paskirtis – naudojant didžiuosius duomenis įvertinti, ar automobilių išmetamųjų teršalų 
ataskaitos yra patikimos ir ar jos leidžia teisingai ir laiku surinkti susijusias baudas, taip pat įvertinti 
gamintojams siūlomo lankstumo poveikį ir atotrūkį tarp laboratorijų ir realaus išmetamųjų teršalų kiekio. 
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ES politikos ir 
finansavimo sritis ir 

planuojami paskelbimo 
metai 

Užduoties pavadinimas 
Audito produkto tipas 

ir užduoties tikslas 

Sąjungos fiskalinė politika 
ir viešieji finansai 

 

2022 

„Biudžeto galaktika“ 2021+ Auditas, kurio paskirtis – įvertinti dabartinę ES finansinės struktūros koncepciją, įskaitant 2021–2027 m. DFP 
ir NGEU padarytus pokyčius. 

BNP tikrinimas Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar Komisija 2016–2019 m. bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) tikrinimo 
ciklą valdė veiksmingai ir efektyviai. 

ES bankų priežiūra Auditas, kurio paskirtis – suteikti patikinimą dėl Europos Centrinio Banko vykdomos svarbių kredito įstaigų 
priežiūros valdymo veiklos efektyvumo. 

Bendroji investicinių fondų rinka Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, kokiu mastu sukurta gerai veikianti bendroji investicinių fondų rinka ir ar 
joje apsaugoti investuotojai bei finansinis stabilumas. 

Sąjungos fiskalinė politika 
ir viešieji finansai 

 

2023 ir vėlesni metai 

ES lėšų susigrąžinimas Auditas, kurio paskirtis – įvertinti kontrolės procedūras Komisijos ir valstybių narių lygmeniu, kuriomis 
užtikrinama, kad ES veiksmingai ir laiku susigrąžintų netvarkingai panaudotas lėšas. 

Nauji neperdirbtų plastiko 
pakuočių atliekų kiekiu pagrįsti 
nuosavi ištekliai 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar Komisija sukūrė tinkamą naujų nuosavų išteklių, pagrįstų neperdirbtų 
plastiko pakuočių atliekų kiekiu, įskaitant valstybių narių įnašų rinkimo ir tikrinimo, valdymo sistemą. 

Žalinga mokesčių konkurencija ES Auditas, kurio paskirtis – įvertinti politikos ir reguliavimo priemonių, kurių Komisija ėmėsi siekdama kovoti su 
mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir vengimu ES, struktūrą, įgyvendinimą ir veiksmingumą. 
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ES politikos ir 
finansavimo sritis ir 

planuojami paskelbimo 
metai 

Užduoties pavadinimas 
Audito produkto tipas 

ir užduoties tikslas 

 

Kitos sritys 

 

2022 

Išorės konsultantai Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar Komisija racionaliai panaudoja lėšas ir gina savo interesus pasitelkdama 
rangovų pasamdytus konsultantus. 

Programa LEADER 
Auditas, kurio paskirtis – patikrinti, ar LEADER / bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodas davė 
naudos vietos plėtrai ir ar Komisija, valstybės narės ir vietos veiklos grupės valdė su šiuo metodu susijusias 
sąnaudas ir rizikas tinkamai. 

Patikima statistika Auditas, kurio paskirtis – įvertinti Komisijos veiksmingumą teikiant aukštos kokybės Europos statistinius 
duomenis. 

Ekonominės veiklos vykdytojų 
įtraukimas į juodąjį sąrašą 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar Komisija įdiegė tinkamai veikiančią išsamaus patikrinimo netaikymo 
sistemą, siekdama užtikrinti, kad ES lėšos nebūtų skiriamos nepatikimiems gavėjams. 

Viešieji pirkimai  Apžvalga, kurios paskirtis – išanalizuoti ES masto tendencijas ir konkrečioms šalims būdingus aspektus 
remiantis „Tenders Electronic Daily“ (TED) duomenimis. 

Kitos sritys 

 

2023 ir vėlesni metai 

ES lėšų valdymo skaitmeninimas Apžvalga, kurios paskirtis – išanalizuoti ES lėšų valdymo ir kontrolės skaitmeninimo būklę, su juo susijusias 
rizikas ir iššūkius bei jo poveikį auditui. 

Lobistinė veikla teisės aktų 
leidėjų atžvilgiu 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar ES skaidrumo registras yra veiksminga lobistų, bandančių daryti įtaką ES 
sprendimų priėmimui, veiklos viešosios kontrolės priemonė. 

Sanglaudos politikos išlaidų 
valdymas ir kontrolė 

Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, ar valstybių narių vadovaujančiųjų institucijų atliktos patikros 
(vadinamosios pirmojo lygmens valdymo kontrolės priemonės) yra visiškai veiksmingos užkertant kelią 
sanglaudos politikos išlaidų klaidoms. 

Vyno sektorius Auditas, kurio paskirtis – įvertinti, kokiu mastu bendros žemės ūkio politikos parama ES vyno sektoriui 
padėjo padaryti jį konkurencingesnį ir atsparesnį. 
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APIE MUS 
 

 
Mes esame ES išorės auditorius. Audito Rūmus sudaro po vieną narį 
iš kiekvienos valstybės narės, jiems padeda apie 900 visų ES 
pilietybių darbuotojų. 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 misija: atlikdami nepriklausomą, profesionalų ir paveikų 
audito darbą vertiname ES veiksmų ekonomiškumą, veiksmingumą, 
efektyvumą, teisėtumą ir tvarkingumą. Tai padeda gerinti ES 
atskaitomybę, skaidrumą ir finansų valdymą ir taip didina piliečių 
pasitikėjimą ES. Stengiamės veiksmingai reaguoti į dabartinius ir 
būsimus iššūkius, su kuriais ES susiduria sparčiai kintančioje 
aplinkoje. 
 
Mūsų vizija: siekiame būti viešojo audito profesijos priešakyje ir 
prisidėti kuriant atsparesnę ir tvaresnę Europos Sąjungą, 
puoselėjančią demokratines vertybes, kuriomis ji grindžiama. 
 
Mūsų audito ataskaitos, apžvalgos ir nuomonės yra labai svarbi ES 
atskaitomybės grandinės sudėtinė dalis. Jos naudojamos 
reikalaujant atskaitomybės iš tų, kurie yra atsakingi už įvairų ES 
politikos sričių 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 įveikia dabartinius ir ateities iššūkius. 

Ladislav BALKO
Slovakija

Lazaros S. LAZAROU
Kipras

Pietro RUSSO
Italija

Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Ispanija

Iliana IVANOVA
Bulgarija

Alex BRENNINKMEIJER
Nyderlandai

Nikolaos MILIONIS
Graikija

Bettina JAKOBSEN
Danija

Samo JEREB 
Slovėnija

Jan GREGOR
Čekija

Mihails KOZLOVS
Latvija

Rimantas ŠADŽIUS
Lietuva

Leo BRINCAT
Мalta

João FIGUEIREDO († 2021 m. birželio 29 d.)
Portugalija

Juhan PARTS
Estija

Ildikó GÁLL-PELCZ
Vengrija

Eva LINDSTRÖM
Švedija

Tony MURPHY
Airija

Hannu TAKKULA
Suomija

Annemie TURTELBOOM
Belgija

Viorel ȘTEFAN
Rumunija

Ivana MALETIĆ
Kroatija

François-Roger CAZALA
Prancūzija

Joëlle ELVINGER
Liuksemburgas

Helga BERGER
Austrija

Marek OPIOŁA
Lenkija

Klaus-Heiner LEHNE
Vokietija
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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 dėl kiekvienos ES agentūros ir įstaigos;  

— metinę ES biudžeto vykdymo veiksmingumo ataskaitą; 

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

— apžvalgas, kurios yra aprašomosios ir informatyvios ES politikos 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 
 

Daug papildomos informacijos apie Europos Sąjungą yra internete. Ji prieinama per portalą Europa (http://europa.eu).

AUTORIŲ TEISĖS 

© Europos Sąjunga, 2021 m.
 
Europos Audito Rūmų (EAR) pakartotinio naudojimo politika įgyvendinama pagal Europos Audito Rūmų sprendimą Nr. 6–2019 dėl atvirųjų duomenų politikos ir pakartotinio 
dokumentų naudojimo. 

Jeigu nenurodyta kitaip (pavyzdžiui, atskiruose pranešimuose dėl autorių teisių), ES priklausantis EAR turinys yra licencijuojamas pagal Creative Commons Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0) licenciją. Tai reiškia, kad pakartotinis naudojimas yra leidžiamas, jeigu tai tinkamai pažymima ir nurodomi padaryti pakeitimai. Pakartotinai naudojantis 
subjektas negali iškreipti pirminės dokumentų prasmės ar minties. EAR nėra atsakingi už bet kokius pakartotinio naudojimo padarinius. 

Jūs privalote išsiaiškinti papildomas teises, jeigu tam tikrame turinyje vaizduojami privatūs asmenys, kurių tapatybę galima nustatyti, pavyzdžiui, EAR darbuotojų nuotraukose, arba 
jame pateikti trečiųjų asmenų kūriniai. Kai gaunamas leidimas, juo panaikinamas pirmiau minėtas bendrasis leidimas ir jame aiškiai nurodomi naudojimo apribojimai.

Siekiant naudoti ar atgaminti turinį, kuris nepriklauso ES, gali reikėti prašyti leidimo tiesiogiai iš autorių teisių turėtojų.

Programinei įrangai ar dokumentams, kuriems taikomos pramoninės nuosavybės teisės, pavyzdžiui, patentams, prekių ženklams, registruotiems dizainams, logotipams ir 
pavadinimams, EAR pakartotinio naudojimo politika netaikoma ir leidimai dėl jų jums nesuteikiami.

Europos Sąjungos institucijų europa.eu domeno svetainėse pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines. EAR jų nekontroliuoja, todėl raginame peržiūrėti jose pateiktas 
privatumo ir autorių teisių politikas.

Europos Audito Rūmų logotipo naudojimas 
Europos Audito Rūmų logotipas negali būti naudojamas be išankstinio Europos Audito Rūmų sutikimo.

eca.europa.eu/lt/Pages/ContactForm.aspx
eca.europa.eu
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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