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Audito Rūmų priemonės, taikomos reaguojant į COVID-19 pandemiją 

Europos Audito Rūmai ėmėsi reikiamų veiksmų, kad COVID-19 pandemijos metu Europos Sąjungoje galėtų toliau 
veiksmingai vykdyti viešojo audito funkciją ir laiku parengti audito ataskaitas, nuomones ir apžvalgas, kiek tai įmanoma 
šiuo sudėtingu laikotarpiu. Reiškiame padėką visiems, kas gelbsti gyvybes ir kovoja su pandemija Liuksemburge, Europos 
Sąjungoje ir visame pasaulyje. Ir toliau laikysimės įsipareigojimo remti Liuksemburgo vyriausybės politiką visuomenės 
sveikatos apsaugos srityje. Švelnindami dabartinės sveikatos krizės poveikį mūsų darbuotojams, ėmėmės atsargumo 
priemonių, kad kuo labiau sumažintume jiems ir jų šeimoms kylančią riziką. 

Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2020 m. balandžio 15 d. 

Siekiant sušvelninti COVID-19 protrūkio padarinius naudojant ES 
struktūrinių fondų lėšas būtina rasti pusiausvyrą tarp didesnio 
lankstumo ir atskaitomybės, teigia auditoriai 

Europos Komisija siūlo laikinai sušvelninti Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų lėšų 
panaudojimo taisykles, siekiant padėti valstybėms narėms sušvelninti COVID-19 protrūkio padarinius. 
Remiantis nauja Europos Audito Rūmų nuomone, ES parama valstybėms narėms turi būti suteikta kuo 
greičiau, tačiau esamų procedūrų sušvelninimas kelia tam tikrą riziką.  

Komisijos pasiūlymas sudaro ES atsako į COVID-19 krizę dalį. Visų pirma, kaip išskirtinė priemonė yra 
siūlomos naujos taisyklės, kuriomis ESI fondų lėšos valstybėms narėms būtų pervestos greičiau ir joms būtų 
suteikta daugiau lankstumo, kad ES paramą būtų galima nukreipti ten, kur jos labiausiai reikia. Tai, 
pavyzdžiui, leistų valstybėms narėms prašyti suteikti 100 % ES finansavimą, neprisidedant bendro nuosavo 
finansavimo dalimi ar neprivalant skirti fiksuotos dalies tokioms svarbioms sritims kaip moksliniai tyrimai ar 
klimatas. Be to, jos galėtų lengviau perkelti lėšas tarp savo programų bei regionų ir nuspręsti, kur jas 
nukreipti. 

„Susiklosčius dabartinei padėčiai būtina skubiai sutelkti visas turimas finansines priemones, kad būtų 
sumažinti COVID-19 protrūkio padariniai sveikatai, įmonėms ir piliečiams, – teigė už nuomonę atsakinga 
Audito Rūmų narė Iliana Ivanova. – Komisijos pasiūlytos greito reagavimo priemonės yra reikalingos 
siekiant padėti valstybėms narėms sušvelninti krizės padarinius, tačiau turėtų būti rasta tinkama 
pusiausvyra ir dėl šio pasiūlymo neturėtų atsirasti didelių su atskaitomybe susijusių nuolaidų.“ 
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Auditoriai pažymi, kad pasiūlyme nėra papildomai paaiškinta, koks yra numatomas reagavimo į krizę 
pajėgumų stiprinimo operacijų pobūdis. Jie taip pat akcentuoja, kad Komisijai ar teisėkūros institucijoms 
nebūtų lengva gauti patikimą informaciją apie ESI fondų lėšų panaudojimą reaguojant į COVID-19 protrūkį, 
o tai galėtų turėti įtakos ES piliečiams vykdomai atskaitomybei už lėšų panaudojimą. 

Komisija turės atidžiai stebėti kintančią padėtį, kad užtikrintų, jog laikinos ir išskirtinės priemonės būtų 
taikomos tik tol, kol to reikės dėl ypatingos padėties, teigia auditoriai. Kai kurios priemonės galėtų būti 
taikomos ribotą laikotarpį, o kitos – iki 2023 m. pabaigos, kai baigsis dabartinis programų mokėjimo 
laikotarpis. Tai leistų valstybėms narėms finansuoti savo reagavimo į krizę operacijas ir finansuoti su 
COVID-19 susijusias jų jau taikomas priemones. 

Šiuo metu Komisijos pasiūlymą svarsto dvi teisėkūros institucijos – Europos Parlamentas ir Taryba; jis 
turėtų būti baigtas rengti artimiausiomis savaitėmis. 

Pastabos leidėjams 

Audito Rūmų nuomonė Nr. 3/2020 dėl iš dalies keičiamo ES reglamento dėl Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų lėšų panaudojimo reaguojant į COVID-19 protrūkį pateikta Europos Parlamento ir Tarybos 
prašymu, vadovaujantis Sutartimi dėl ES veikimo. Šiuo metu ji paskelbta anglų kalba Audito Rūmų interneto 
svetainėje eca.europa.eu; redakcijos kitomis kalbomis bus paskelbtos kiek vėliau. 2018 m. auditoriai 
paskelbė nuomonę dėl pasiūlyto 2021–2027 m. Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR), o netrukus paskelbs 
dar vieną nuomonę dėl pasiūlyto iš dalies pakeisto BNR pasiūlymo 2021–2027 m. laikotarpiui. 

Kontaktai spaudai dėl šios nuomonės: 
Damijan Fišer – E. paštas damijan.fiser@eca.europa.eu Tel. (+352) 4398 45 510 / Mob. tel. 
(+352) 621 55 22 24 
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