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2021 m. ES auditoriai daugiausia dėmesio skirs su COVID
susijusiems veiksmams
Vienas iš keturių naujų Europos Audito Rūmų auditų šiais metais bus skirtas ES atsakui į COVID19 pandemiją ir ekonomikos gaivinimo priemonės „Next Generation EU“ (NGEU) rinkiniui,
teigiama šiandien paskelbtame Audito Rūmų 2021 m. audito plane. Be to, ateinančius
penkerius metus ES auditoriai sieks prisidėti kuriant atsparesnę ir tvaresnę Europos Sąjungą,
puoselėjančią vertybes, kuriomis ji grindžiama. Jie ir toliau stengsis piliečiams teikti tvirtą
audito patikinimą, gerinti atskaitomybę už ES veiksmus bei jų skaidrumą, atlikti jų
veiksmingumo auditą svarbiausiose srityse, teigiama taip pat šiandien paskelbtoje institucijos
naujoje 2021–2025 m. strategijoje.
ES auditorių 2021 bei vėlesnių metų darbo programoje nurodytos 73 specialiosios ataskaitos ir
apžvalgos, kurias planuojama paskelbti 2021 ir 2022 metais šiose keturiose strateginėse srityse:
•
•
•
•

ES ekonomikos konkurencingumas ir sanglauda,
su klimatu ir ištekliais susiję iššūkiai,
saugumas ir Europos vertybės,
fiskalinė politika ir viešieji finansai.

Šiuose leidiniuose daugiausia dėmesio bus skirta ES veiksmų tokiose atrinktose srityse, kaip
vakcinų pirkimas, apsirūpinimo maistu saugumas ir laisvas judėjimas pandemijos metu,
nacionaliniai ekonomikos gaivinimo planai, mokyklų skaitmeninimas, e. valdžia, žiedinė
ekonomika, klimato aspekto integravimas, tausi žvejyba, kova su sukčiavimu BŽŪP srityje,
Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra FRONTEX, ES bankų priežiūra ir lobistinė veikla
teisės aktų leidėjų atžvilgiu, veiksmingumo aspektų vertinimui. Šias sritis auditoriai atrinko
remdamiesi su ES išlaidomis ir politikų įgyvendinimu susijusių pagrindinių rizikų vertinimu.
„Mūsų 2021 m. darbo programa žymi mūsų naujos strategijos, kuria vadovausimės iki 2025 m.
savo, kaip ES nepriklausomo išorės auditoriaus, darbe, pradžią, – teigė Audito Rūmų Pirmininkas
Klaus-Heiner Lehne. – ES piliečiai gali ir toliau mumis pasikliauti svarbiausiais ES ateities
klausimais: savo auditus sutelksime į tas sritis, kuriose galime sukurti didžiausią pridėtinę vertę,
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pabrėždami tai, kas veikia gerai, ir atkreipdami dėmesį į tai, kas neveikia. Tai taikoma ir naujoms
ES priemonėms, kuriomis siekiama apsaugoti piliečius nuo neigiamo pandemijos poveikio.“
Per ateinančius penkerius metus auditoriai taip pat toliau plėtos savo audito metodą, pagal kurį
bus tvirtinamos ES finansinės ataskaitos ir tikrinama, ar išlaidos atitinka taisykles. Jie atsižvelgs į
plataus užmojo pokyčius, susijusius su 2021–2027 m. daugiamete finansine programa ir
ekonomikos gaivinimo priemonės NGEU rinkiniu, kurie turės įtakos ES biudžeto finansavimui ir
naudojimui, įskaitant naujas nuosavų išteklių formas ir galimą perėjimą nuo tinkamumo
finansuoti taisyklių prie veiksmingumu grindžiamų aspektų. Kita prioritetinė sritis bus glaudesnis
bendradarbiavimas su ES sukčiavimo nustatymo tarnybomis ir didesnis indėlis kovojant su
sukčiavimu ES išlaidų ir pajamų surinkimo srityse.
Audito Rūmų 2021–2025 m. strategijoje taip pat apžvelgiami galimi pačių auditorių įgaliojimų
pokyčiai. Institucijos pagrindinė užduotis – užtikrinti įvairių įstaigų, valdančių ES lėšas ir
įgyvendinančių ES politiką, atskaitomybę, tačiau tebėra atskaitomybės ir audito spragų. Todėl
ateinančiais metais ES auditoriai sieks aiškių ir platesnių įgaliojimų atlikti ne tik ES įstaigų auditą,
kaip yra šiuo metu, bet ir su ES veikimu susijusių pagrindinių tarpvyriausybinių struktūrų auditą.
Bendroji informacija
Audito Rūmų 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. Jų audito ataskaitos ir nuomonės yra labai svarbi ES atskaitomybės
grandis – jos naudojamos reikalaujant atskaitomybės iš tų, kurie yra atsakingi už ES politikos ir
programų įgyvendinimą: Komisijos, kitų ES įstaigų ir valstybių narių administracijų. Audito
ataskaitos taip pat padeda ES piliečiams aiškiau suprasti, kaip ES ir jos valstybės narės pasitinka
dabartinius ir ateities iššūkius.
Audito Rūmų 2021–2025 m. strategija ir 2021 bei vėlesnių metų darbo programa paskelbtos
Audito Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu anglų kalba; redakcijos kitomis ES kalbomis bus
paskelbtos netrukus.
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