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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2021 m. rugsėjo 1 d. 

Auditoriai ketina tirti ES institucijų 
atsparumą pandemijos metu 
COVID-19 pandemija turėjo plataus masto poveikį ES institucijų darbui. Europos Audito 
Rūmai atlieka auditą dėl to, kiek atspariai ES institucijos reagavo į pandemijos krizę ir 
kaip jos mokosi iš šios krizės. 

„Dėl COVID-19 pandemijos organizacijos visame pasaulyje turėjo pritaikyti savo darbo metodus, 
kad ir toliau veiktų, – teigė už auditą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Marekas Opiola. – ES 
institucijos – jokia išimtis: jos buvo priverstos reaguoti ir prisitaikyti prie naujų aplinkybių. Mūsų 
audito metu daugiausia dėmesio skiriama tam, kaip jos reagavo į krizę ir ko išmoko.“ 

Audito Rūmai atlieka pagrindinių ES institucijų (Parlamento, Tarybos, Komisijos ir Teisingumo 
Teismo) atsparumo COVID-19 pandemijai auditą. Auditas apims reagavimą į krizę Briuselyje, 
Liuksemburge, Strasbūre ir įvairiose šalyse, kuriose įsikūręs Komisijos Jungtinis tyrimų centras.  

Visų pirma auditoriai patikrins, ar ES institucijos buvo parengusios išsamius ir nuolat atnaujinamus 
veiklos tęstinumo ir pasirengimo planus ir ar tie planai atitiko pripažintus standartus. Auditoriai 
taip pat tikrins, kaip institucijų reagavimas plėtojosi krizės metu ir kaip jos sugebėjo vykdyti savo 
atitinkamus įgaliojimus, kartu reaguodamos į naujas krizės sukeltas problemas. Galiausiai audito 
metu bus nagrinėjama patirtis, kurią institucijos įgyja, kad pasirengtų po pandemijos susidariusiai 
aplinkai.  

Šis auditas yra auditų, kuriuos atliko Europos Audito Rūmai, siekdami įvertinti COVID-19 krizės 
poveikį ES, ciklo dalis. Kitame darbe daugiausia dėmesio skiriama ES politiniam atsakui; o atliekant 
šį auditą bus nagrinėjamos pačios ES institucijos – šio atsako kūrėjos. 

Audito Rūmai neseniai paskelbė dvi ES atsako į COVID-19 krizę apžvalgas: vieną – dėl sveikatos, o 
kitą – dėl ekonominių aspektų. Jie taip pat paskelbė specialiąją ataskaitą dėl oro transporto keleivių 
teisių pandemijos metu. Jų 2021 m. ir vėlesnių metų darbo programoje paskelbta, kad vienas iš 
keturių naujų auditų šiais metais bus susijęs su COVID-19 ir ekonomikos gaivinimo dokumentų 
rinkiniu. 

Bendroji informacija  

https://www.eca.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=57722
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=57497
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=58696
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=58696
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=57946
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Kiekviena ES institucija daugiausia veikia nepriklausomai. Kalbant apie darbo jėgos valdymą, jos iš 
esmės yra savarankiškos pagal bendrą reguliavimo sistemą. Tokie klausimai, kaip veiklos tęstinumo 
planai, rizikos vertinimai, IT saugumas, darbo sąlygos ir pastatų valdymas, reglamentuojami 
kiekvienos institucijos vidaus taisyklėse.  

Auditą planuojama užbaigti 2022 m. viduryje. Preliminarios audito apžvalgos parengtos remiantis 
prieš auditą atliktu parengiamuoju darbu ir neturėtų būti laikomos audito pastabomis, išvadomis 
ar rekomendacijomis. Visa preliminari audito apžvalga anglų kalba pateikta Audito Rūmų interneto 
svetainėje (eca.europa.eu). 
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