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ES aukščiausiosios audito institucijos
skubiai reagavo į COVID-19
COVID-19 pandemija sukėlė vieną didžiausių sveikatos krizių ir padarė didžiulį poveikį
visuomenei, ekonomikai ir pavieniams asmenims visame pasaulyje. Be daugelio kitų jos
padarinių, pandemija taip pat gerokai paveikė ES aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) darbą.
Jos netrukus ėmėsi veiksmų ir skyrė daug išteklių, kad įvertintų, kaip buvo reaguojama į krizę, ir
atliktų atitinkamus auditus. Šiandien Ryšių komiteto paskelbtame ES AAI audito kompendiume
apžvelgiamas su COVID-19 susijęs audito darbas, kurį 2020 m. atliko ir paskelbė ES AAI.
Pandemijos poveikis ES ir valstybėms narėms buvo didelis, trikdantis ir itin asimetriškas. Šio
poveikio visuomenės sveikatai, ekonominei veiklai, darbui, švietimui ir viešiesiems finansams
laikas, mastas ir tikslus pobūdis bei atsakas į jį itin skyrėsi ne tik visoje ES, bet ir regioniniu, o
kartais ir vietos lygmenimis.
Daugumoje pandemijos smarkiai paveiktų sričių ES turi tik ribotus įgaliojimus veikti. Taip iš dalies
yra dėl to, kad ES neturi išskirtinės kompetencijos visuomenės sveikatos srityje, ir iš dalies dėl to,
kad valstybės narės nebuvo parengusios bendro atsako arba iš pradžių dėl jo nesusitarė. Nesant
šio koordinuoto požiūrio, nacionalinės ir regioninės vyriausybės savarankiškai įgyvendino
prevencijos ir izoliavimo priemones, pirko įrangą arba rengė ekonomikos gaivinimo priemonių
rinkinius ir darbo vietų išlaikymo sistemas, kad sušvelnintų socialines ir ekonomines pandemijos
pasekmes. Vis dėlto panašu, kad po sunkios pradžios ES ir valstybės narės pagerino
bendradarbiavimą siekdamos sušvelninti krizės padarinius.
„COVID-19 pandemija sukėlė daugialypę krizę, kuri paveikė beveik visas viešojo ir privataus
gyvenimo sritis, – teigė Europos Audito Rūmų Pirmininkas Klausas-Heineris Lehne. – Jos
pasekmės, susijusios su tuo, kaip gyvensime ir dirbsime ateityje, bus didelės. Kadangi virusai
nepaiso nacionalinių sienų, ES reikia priemonių valstybėms narėms remti. Tik ateityje bus galima
įvertinti, ar pasimokėme iš savo patirties, įskaitant būtinybę tvirčiau bendradarbiauti.“
Valstybių narių AAI ir Europos Audito Rūmai skubiai ėmėsi daugelio audito ir stebėsenos veiksmų.
Be 2020 m. užbaigtų 48 auditų, vis dar vykdoma arba ateinančiais mėnesiais planuojama vykdyti
daugiau kaip 200 kitų auditų.
Šiandien paskelbtame kompendiume pateikiama bendra pandemijos apžvalga ir jos poveikio ES ir
valstybėms narėms santrauka, įskaitant reagavimą į jos sukeltus padarinius. Jis taip pat yra
parengtas remiantis Belgijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Portugalijos, Rumunijos,
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti ES aukščiausiųjų audito institucijų ir Europos Audito Rūmų Ryšių palaikymo komiteto
parengto audito kompendiumo pagrindines mintis.
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Slovakijos, Švedijos ir Vokietijos AAI ir Europos Audito Rūmų atliktų auditų rezultatais. Pateiktos
17 ataskaitų (iš 48), paskelbtų 2020 m. ir apimančių penkias prioritetines sritis: visuomenės
sveikatą, skaitmeninimą, socialinį ir ekonominį atsaką, viešuosius finansus ir riziką, taip pat bendrą
atsaką įvairiais valdžios lygmenimis, santraukos.
Bendra informacija
Šis audito kompendiumas – Europos AAI bendradarbiavimo ES ryšių palaikymo komitete
rezultatas. Jis yra informacijos šaltinis visiems, kurie domisi COVID-19 poveikiu ir atitinkamu AAI
darbu. Šiuo metu kompendiumas paskelbtas anglų kalba ES ryšių palaikymo komiteto svetainėje;
vėliau jis bus paskelbtas ir kitomis oficialiosiomis ES kalbomis.
Tai ketvirtasis Ryšių palaikymo komiteto išleistas audito kompendiumas. Pirmasis kompendiumas,
skirtas jaunimo nedarbui ir jaunimo integravimui į darbo rinką, buvo paskelbtas 2018 m. birželio
mėn. Antrasis, skirtas visuomenės sveikatai ES, paskelbtas 2019 m. gruodžio mėn. Trečiasis, skirtas
kibernetiniam saugumui ES ir jos valstybėse narėse, paskelbtas 2020 m. gruodžio mėn.
Ryšių palaikymo komitetas yra savarankiškas, nepriklausomas ir nepolitinis ES AAI vadovų ir
valstybių narių susirinkimas. Jame aptariami ir sprendžiami su ES susiję bendro intereso klausimai.
Stiprindamas savo narių dialogą ir bendradarbiavimą Ryšių palaikymo komitetas prisideda prie
veiksmingo ir nepriklausomo ES politikos sričių ir programų išorės audito.
Kontaktai spaudai
Audito Rūmų spaudos tarnyba, press@eca.europa.eu
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