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Pranešimas spaudai

Liuksemburgas, 2020 m. gegužės 7 d.

ES auditorių 2019 m. skaičiai ir nustatyti faktai glaustai:
tikrinimas, kaip ES politikomis ir išlaidomis sukuriama
pridėtinė vertė vietoje
Kaip teigiama jų naujoje veiklos ataskaitoje, Europos Audito Rūmai (Audito Rūmai) vis daugiau
dėmesio skiria ES išlaidų ir reguliavimo veiksmų veiksmingumo ir pridėtinės vertės vertinimui.
2019 m. ES išorės auditoriai paskelbė 67 ataskaitas, apžvalgas ir nuomones, kuriose nagrinėjami
įvairūs Sąjungai kylantys uždaviniai, pavyzdžiui, tarpvalstybinės sveikatos priežiūros,
atsinaujinančiosios energijos, kibernetinio saugumo, migracijos ir fiskalinio valdymo. Kadangi dėl
COVID-19 pandemijos valstybės narės dabar susiduria su precedento neturinčiu iššūkiu
visuomenės sveikatai ir ekonomikai, visos Europos institucijos turi remtis ankstesnėmis
pastangomis siekdamos toliau gerinti ES finansų valdymą ir užtikrinti, kad Sąjunga duotų
rezultatų, – teigė Europos Audito Rūmų pirmininkas Klausas-Heineris Lehnė.
Veiklos ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie Audito Rūmų auditus ir leidinius, patikras
valstybėse narėse ir ES nepriklausančiose šalyse ir bendradarbiavimą su pagrindiniais
suinteresuotaisiais subjektais 2019 m. Auditoriai taip pat pateikia svarbiausią informaciją apie savo
darbuotojus, valdymą ir finansus, sau taikydami tuos pačius skaidrumo ir atskaitomybės standartus
kaip ir audituojamiems subjektams.
„Dėl COVID-19 pandemijos Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms kyla beprecedenčių iššūkių.
Šiuo metu esame paskutiniame derybų dėl kito daugiamečio biudžeto, kurių rezultatai nulems ES
finansavimo pajėgumus ateinantiems septyneriems metams, etape, – teigė Pirmininkas KlausasHeineris Lehnė. – Kaip niekada svarbu, kad Sąjunga pasiektų rezultatų, o pagalba piliečiams įveikti
šią krizę rodo Europos bendradarbiavimo ir solidarumo pridėtinę vertę.“
2019 m. Audito Rūmai paskelbė 36 temines veiksmingumo ataskaitas ir ES veiksmų apžvalgas,
metines atitikties ataskaitas dėl ES biudžeto ir agentūrų, nuomones dėl persvarstytų finansinių
taisyklių ir pastabas dėl kito ilgalaikio ES biudžeto (2021–2027 m. DFP). Auditoriai ne tik pateikė
patikinimą dėl ES finansinių ataskaitų patikimumo ir išlaidų tvarkingumo, bet ir padėjo parengti
geresnius teisės aktus ir užtikrinti, kad Sąjungos politikos ir programos sukurtų pridėtinę vertę,
pasiekiant daugiau, nei būtų pasiekta vien nacionalinio lygmens veiksmais. Jų rekomendacijose
nustatyti būdai, kaip būtų galima sutaupyti lėšų ir išvengti išeikvojimo, geriau dirbti ar efektyviau
pasiekti numatytų politikos tikslų. Nors kai kurios rekomendacijos gali įsigalioti greičiau nei kitos,
veiklos ataskaitoje atskleidžiamas aukštas įgyvendinimo lygis, taigi ir ilgalaikė nauda piliečiams: iki
2019 m. praktiškai įgyvendinta apie 95 % rekomendacijų, pateiktų 2015 m. ataskaitose.
Audito Rūmų poveikis taip pat labai priklauso nuo to, kaip politinius sprendimus priimantys
asmenys naudojasi jų darbo rezultatais. Auditorių ataskaitos, apžvalgos ir nuomonės yra esminis ES
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atskaitomybės grandinės elementas, nes jos padeda Europos Parlamentui ir Tarybai tikrinti, kaip
įgyvendinami ES tikslai, ir patraukti atsakomybėn Komisiją ir kitas įstaigas, atsakingas už maždaug
160 milijardų eurų per metus ES biudžeto valdymą. 2019 m. auditoriai Europos Parlamentui ir
Tarybai vėl pateikė daug ataskaitų. Be to, jie aptarė šių ataskaitų pagrindines idėjas su parlamentais
21 valstybėje narėje (rekordiškai didelis skaičius). Beveik 90 % respondentų, gavusių ataskaitas,
manė, kad jos yra naudingos, o daugiau kaip 80 % respondentų manė, kad jos daro poveikį.
Per visus metus auditoriai praleido 3 605 vieno žmogaus darbo dienas keliaudami po ES ir už jos
ribų, kad gautų audito įrodymų. Daugiausia patikrų vietoje jie atliko didesnėse valstybėse narėse,
pavyzdžiui, Italijoje (430 dienų), Lenkijoje (345 dienos) ir Vokietijoje (316 dienų), o mažiausiai –
Maltoje (5 dienos), Kipre (7 dienos) ir Liuksemburge (8 dienos). Nors jų auditai nėra specialiai skirti
sukčiavimui nustatyti, jie pranešė apie 10 įtariamų atvejų (2018 m.: 9) ES kovos su sukčiavimu
tarnybai (OLAF); remdamasi Audito Rūmų auditais, 2010–2018 m. OLAF rekomendavo iš viso
susigrąžinti 313 milijonų eurų.
Audito Rūmai yra Liuksemburge įsikūrusi nepriklausoma ES išorės audito institucija. Ji veikia nuo
1977 m. Joje dirba apie 900 žmonių, įskaitant po vieną narį iš kiekvienos ES šalies, taip pat
nacionalinius ekspertus. Du trečdaliai jos darbuotojų yra visų ES tautybių auditoriai, o maždaug
pusė darbuotojų yra moterys. Audito Rūmų 2019 m. biudžetas sudarė mažiau nei 147 milijonus
eurų, o tai yra mažiau nei 0,1 % visų ES išlaidų ir apie 1,5 % jų administracinių išlaidų. Jų finansines
ataskaitas patvirtino nepriklausomas išorės auditorius ir ES biudžeto valdymo institucija.
Audito Rūmų 2019 m. veiklos ataskaita paskelbta svetainėje eca.europa.eu 23 ES kalbomis.
Kontaktai spaudai dėl šios ataskaitos:
Damijan Fišer, e. paštas damijan.fiser@eca.europa.eu, tel. (+352) 4398 45410, mob. tel. (+352) 621 55 22 24

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. Tuo pat metu dėkojame 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.
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