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ES auditoriai prašo aiškių ir oficialių įgaliojimų Europos valiutos 
fondo atžvilgiu 

Europos Audito Rūmų, kaip pasiūlyto Europos valiutos fondo (EVF) išorės auditoriaus, pozicija turėtų būti 
nustatyta aiškiau, teigiama šiandien auditorių paskelbtoje Nuomonėje. Jie taip pat siūlo, kad Europos 
Parlamentas, vykdydamas Fondo priežiūrą, atsižvelgtų į auditorių darbą. 

Europos Komisija pasiūlė sukurti EVF, kuris pakeis dabartinį Europos stabilumo mechanizmą, teikiantį finansinę 
paramą euro zonos šalims, susidūrusioms su rimtomis finansinėmis problemomis. Kadangi Europos stabilumo 
mechanizmas yra finansuojamas pagal susitarimą tarp šalių narių, jis nepatenka į ES biudžeto taikymo sritį.  

Nuomonėje auditoriai pritaria Komisijos pasiūlymui, tačiau pabrėžiame, kad jis turi remtis tvirtu atskaitomybės 
pagrindu, taikant parlamentinę Fondo kontrolę, besiremiančią EAR išorės audito nuomone. Siekdami pagerinti 
atskaitomybę ir viešąją kontrolę, auditoriai ragina priimti aiškią ir oficialią procedūrą, pagal kurią į audito 
ataskaitas būtų atsižvelgiama vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Šiuo metu Komisija siūlo, kad 
EAR, privatūs auditoriai ir Fondo nuosava Auditorių taryba turėtų audituoti EVF finansų tvarkingumą, atitiktį ir 
veiksmingumą bei rizikos valdymą.  

„Mes pritariame Komisijos pasiūlymo tikslui integruoti ESM į ES teisinį pagrindą, – pareiškė už nuomonę 
atsakingas Europos Audito Rūmų narys Alex Brenninkmeijer. – Daugialypių audito įgaliojimų turėtų būti išvengta, 
siekiant sumažinti viena kitai prieštaraujančių nuomonių, dubliavimo ar persidengimo riziką.“ 

Auditorių teigimu, norint išvengti dubliavimo, jų, kaip EVF išorės auditoriaus, pozicija turėtų būti nustatyta aiškiai 
visuose teisės aktuose, tam, kad būtų aišku, jog privačių audito įmonių vaidmuo ir bet kurio kito audito indėlis 
yra papildomi jų vaidmeniui ir indėliui. Trūkstant tokio aiškumo, įgaliojimų suteikimas kitiems auditoriams galėtų 
būti interpretuotas kaip išorės audito įgaliojimų atėmimas iš EAR.  

Auditoriai taip pat nustatė keltą didelių iššūkių, susijusių su Europos stabilumo mechanizmo audito ir 
atskaitomybės pagrindu. Jų teigimu, Auditorių tarybos narių kadencijos yra pernelyg trumpos, o Auditorių 
tarybos galimybės pranešti apie nustatytus faktus yra labai ribotos. Be to, taip pat yra ribota Europos stabilumo 
mechanizmo atžvilgiu vykdoma veiksmingumo audito ir vertinimo veikla. 
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Pastabos leidėjams 

ES vadovai nustatė siūlomos reformos politinę kryptį – ji bus vykdoma dviem etapais. Iki 2018 m. pabaigos bus 
parengtos sustiprinto Europos stabilumo mechanizmo (ESM) pagrindinės charakteristikos, įskaitant galimus 
tolesnius žingsnius stiprinant jo vaidmenį ir valdymą. Šiuo etapu Komisijos pasiūlymas bus nagrinėjamas tuo pat 
metu išlaikant ESM tarpvyriausybinį pobūdį. Ilgesniuoju laikotarpiu, ESM šalys narės ir ES gali svarstyti visišką 
ESM integravimą į ES teisinį pagrindą. 

Europos Audito Rūmai prisideda prie ES finansų valdymo gerinimo, skelbdami nuomones dėl finansinį poveikį 
turinčių naujų ar peržiūrimų teisės aktų pasiūlymų. Šias nuomones savo darbe naudoja teisėkūros institucijos – 
Europos Parlamentas ir Taryba. 

EAR Nuomonė Nr. 2/2018 dėl siūlomo Europos valiutos fondo atskaitomybės ir audito nuostatų šiuo metu 
paskelbta Europos Audito Rūmų interneto svetainėje (eca.europa.eu) anglų kalba; vėliau ji bus paskelbta kitomis 
kalbomis. 
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