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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2022 m. lapkričio 14 d. 

Auditoriai ragina gerinti visaapimančių 
politikos prioritetų įtvirtinimą ES biudžete 
 
Kaip teigiama naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje, yra didelių skirtumų, susijusių su tuo, 
kokiu mastu Europos Komisija į visas ES išlaidų programas įtraukė visaapimančius ES politikos 
prioritetus, susijusius su klimato kaita, biologinės įvairovės išsaugojimu, lyčių lygybe, tvariu 
vystymusi ir skaitmenine pertvarka. Auditoriai daro išvadą, kad lyčių aspektas yra prioritetas, 
kuris mažiausiai integruotas į ES biudžetą. Be to, yra reikšmingų skirtumų susijusių su tuo, kaip 
Komisija vertina ES biudžeto indėlį į penkias pagrindines horizontaliąsias politikos sritis ir 
teikia ataskaitas dėl jų rezultatų.  
 
„Komisija į savo veiklos peržiūros planą turėtų geriau įtraukti visaapimančius ES politikos 
prioritetus, visų pirma susijusius su lyčių lygybe, skaitmenine pertvarka ir DVT, taip pat 
atsižvelgdama į su savo metodu susijusias sąnaudas ir įgyvendinamumą, – teigė už ataskaitą 
atsakingas Audito Rūmų narys François-Roger Cazala. – Ji taip pat turėtų pagerinti ataskaitas dėl 
horizontaliųjų politikos prioritetų, siekdama parodyti, kaip kuo geriau panaudojamas kiekvienas 
išleistas euras, taip pat labiau akcentuoti išlaidas, kuriomis tuo pačiu metu prisidedama prie kelių 
horizontaliųjų politikos prioritetų įgyvendinimo.“ 
 
Komisija pranešė, kad ji į ES biudžeto programas visiškai įtraukė pagrindinius visaapimančius ES 
politikos prioritetus, tačiau auditoriai nustatė didelių klimato ir biologinės įvairovės skirtumų, 
palyginti su lyčių aspektu. Nors penki horizontalieji prioritetai, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų, 
žemės ūkio ir regioninės plėtros, buvo įvairiu mastu įtraukti į ES išlaidų programas, auditoriai 
nustatė, kad Komisija pateikė pernelyg teigiamas išvadas dėl pažangos, padarytos siekiant 
integravimo tikslų. Klimato ir biologinės įvairovės prioritetai iš esmės buvo įtraukti tinkamai; su 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais (DVT) ir skaitmenine pertvarka susiję prioritetai buvo 
įtraukti iš dalies. Kita vertus, lyčių aspektas buvo įtrauktas kur kas mažesniu mastu. 
 
Klimato ir biologinės įvairovės srityje Komisija parengė įvairių programų išlaidų stebėjimo 
metodus, kad nustatytų ir praneštų, kiek šioms sritims ji skiria lėšų, ir yra nustačiusi ES biudžeto 
indėlio vertinimo sistemą. Tačiau jos ataskaitos nėra tikslios. Taip yra dėl to, kad buvo naudojami 
apytiksliai duomenys, ir buvo trūkumų, į kuriuos auditoriai anksčiau atkreipė dėmesį dėl išlaidų 
padidinimo. Komisija teikia mažai informacijos apie ES programų indėlį siekiant darnaus 
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vystymosi tikslų ir skaitmeninės pertvarkos, o jų indėlio į lyčių lygybės sritį vertinimo tvarka 
pagerėjo, tačiau vis dar yra trūkumų.  
 
Komisija stebi su klimatu ir biologine įvairove susijusias išlaidas ir pradeda tai daryti dėl lyčių 
aspekto. Tačiau ji pateikia mažai informacijos apie tai, ar ES išlaidomis prie daugelio prioritetų 
įgyvendinimo prisidedama tuo pačiu metu. Ji taip pat nevertina ES išlaidų rezultatų pagal jų 
faktinį poveikį horizontaliesiems prioritetams, nors šiuo metu ji rengia susijusį bandomąjį 
projektą tokiems rezultatams įvertinti.  
 
Bendra informacija 
 
Komisija siekia įgyvendinti horizontaliuosius politikos prioritetus išlaidų programose. Ji siekia 
juos palaipsniui įtraukti į ES biudžeto struktūrą ir išlaidas, kad būtų užtikrinta, jog išlaidų 
programose būtų atsižvelgiama ne tik į jų pačių programos tikslus, bet ir į juos pačius. Siekiant 
kuo labiau padidinti su skirtingais prioritetais susijusių lėšų paskirstymo skaidrumą ir pateikti 
išsamią ES biudžeto veiksmingumo apžvalgą, svarbu, kad horizontalioji politika būtų neatsiejama 
nuo to, kaip rengiamos, vykdomos ir vertinamos ES išlaidų programos. 
 
Tai pirmas kartas, kai auditoriai pranešė apie visus ES horizontaliuosius politikos prioritetus. Jie 
patikrino atrinktų 11 programų, apimančių 90 % mokėjimų, atliktų iki 2021 m. pabaigos pagal 
keturias jos daugiamečio biudžeto išlaidų kategorijas. Šie penki prioritetai yra svarbūs 
dabartinėms daugiametėms ES išlaidoms iki 2027 m.  
 
Visa Audito Rūmų metinė ataskaita dėl ES biudžeto veiksmingumo – padėties 2021 m. pabaigoje 
pateikta Audito Rūmų interneto svetainėje. Taip pat žr. ankstesnes Audito Rūmų ataskaitas dėl 
klimato srities ataskaitų, lyčių aspekto integravimo ir tvarumo ataskaitų. 
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