
 

Pranešimas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Europos Komisijai 
bei ES valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms 

Europos semestro ir kitų naujų ES ekonominio valdymo patobulinimų poveikis 
Europos Sąjungos valstybių narių aukščiausiosioms audito institucijoms ir 

Europos Audito Rūmams 

 

1. 2011 m. spalio 13 ir 14 dienomis Liuksemburge vyko ES valstybių narių aukščiausiųjų 
audito institucijų (AAI) vadovų ir Europos Audito Rūmų ryšių palaikymo komiteto posėdis. 
Viena šio posėdžio dalis buvo skirta diskusijai apie Europos semestro ir kitų naujų ES 
ekonominio valdymo patobulinimų poveikį ES AAI ir Europos Audito Rūmams, finansinių 
sistemų ir institucijų reglamentavimą ir priežiūrą, valstybės pagalbą finansų sektoriui ir euro 
krizės valdymo mechanizmų auditą. 

2. Ryšių palaikymo komitetas pripažįsta

Tinkamas viešųjų lėšų viešasis auditas 

, kad kilus pasaulinei finansinei ir ekonominei krizei, 
išryškėjo glaudus ES ekonomikos sistemų ryšys – tiek pačioje euro zonoje, tiek už jos ribų – 
ir pabrėžia, kad bendri interesai ir prioritetai yra svarbesni už nacionalinius. ES atsaką į krizę 
atspindi šios įvairios priemonės: pastangos skatinti ekonominį atsigavimą ir augimą, nauji 
fiskalinės ir ekonominės politikos koordinavimo stiprinimo mechanizmai, nauji ekonominio 
valdymo teisės aktai, finansų sektoriaus priežiūros pokyčiai ir finansinė pagalba valstybėms 
narėms, kurioms šios pagalbos reikia. 

3. Ryšių palaikymo komitetas pabrėžia

4. Ryšių palaikymo komitetas 

, kad nacionaliniu, ES ir tarpvyriausybiniu lygmeniu 
(visų pirma tarp euro zonos šalių) nustatytos naujos priemonės gali turėti žymų poveikį 
viešųjų lėšų panaudojimui, įskaitant padidėjusią atskaitomybės ir viešojo audito spragų riziką. 

mano

• pakankamo skaidrumo, teikiant patikimą ir savalaikę informaciją (įskaitant 
nacionalinę statistiką) apie faktinį ar numatomą viešųjų lėšų panaudojimą ir apie joms 
kylančią riziką 

, kad kilus su viešosiomis lėšomis susijusiems 
sunkumams, turėtų būti laikomasi toliau pateikiamų principų (padedančių skatinti gerą 
valdymą ir gerinti lėšų apsaugą): 

• tinkamos atskaitomybės, apimančios viešąjį operacijų tikrinimą ir skatinančios 
sprendimų priėmėjus ir už valdymo procesus atsakingus subjektus teikti ataskaitas 

• adekvataus viešojo audito, kuriuo teikiamas patikinimas ir informacija apie viešųjų 
lėšų panaudojimą ir apie joms kylančią riziką, tokiu būdu prisidedant prie skaidrumo 
skatinimo ir sudarant atskaitingumo pagrindą. 

5. Ryšių palaikymo komitetas pabrėžia veiksmingo viešojo audito atsakant į finansinę ir 
ekonominę krizę bei jos padarinius užtikrinimo svarbą. Sukūrus naujas priemones ES AAI ir 
Europos Audito Rūmams atsirado nauji įsipareigojimai, galimybės ir iššūkiai. Šios institucijos, 
kiek įmanoma ir atsižvelgiant į savo įgaliojimus, spręs, kaip naujame kontekste pritaikyti savo 
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audito darbą. Kai kuriais atvejais procesas jau prasidėjo nustačius naujas ir atnaujintas 
audito užduotis. 

6. Ryšių palaikymo komitetas pripažįsta euro zonos šalių AAI raginimą taikyti atitinkamas 
priemones Europos stabilumo mechanizmo (ESM) viešajam išorės auditui, atsižvelgiant į 
tarptautinius audito standartus. Ryšių palaikymo komitetas šiuo klausimu patvirtino specialią 
rezoliuciją. 

Tolesnis ES AAI ir Europos Audito Rūmų bendradarbiavimo gerinimas 

7. Ryšių palaikymo komitetas pabrėžia

• pasimokyti iš neseniai atliktų auditų rezultatų ir jų poveikio, tokiu būdu kaupiant 
žinias ir jomis dalijantis; 

 pasinaudojimo vienas kito patirtimi svarbą ir naudą. 
Didėjant ES ekonomikos sistemų tarpusavio priklausomybei, sustiprėja bendros 
perspektyvos vertė, kurią galima įgyti glaudžiai bendradarbiaujant. Dėl to būtų galima: 

• nustatyti ir skleisti esamą geriausią praktiką atliekant naujų (ir esamų) priemonių 
auditą; 

• nustatyti viešojo audito spragas bei naujų audito užduočių ir naujos 
partnerystės galimybes ir įvertinti, kaip šiuos klausimus geriausiai išnagrinėti; 

• apsvarstyti galimybę tobulinti AAI naudojamas specialias audito metodikas bei jų 
įgyvendinimo priemones ir gaires. 

8. Ryšių palaikymo komitetas šiuos veiksmus plėtos

 

 pasitelkiant esamus tinklus, apimančius 
Europos 2020 auditą ir fiskalinę politiką, bei atliekant paralelius ar koordinuotus auditus ir 
vykdant kitą šiam tikslui skirtą bendradarbiavimo veiklą. 

 
Liuksemburgas, 2011 m. spalio 14 d. 

http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/8284839/8284839_LT.PDF�

