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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2020 m. gegužės 28 d. 

Auditoriai nagrinės ES visuomenės sveikatos ir ekonominį 
atsaką į COVID-19 
 
Europos Audito Rūmai šiandien peržiūrėjo savo 2020 m. darbo programą, kad daugiau dėmesio 
būtų skirta su COVID-19 susijusiems aspektams: buvo pakoreguota kai kurių vykdomų užduočių 
apimtis, metodai ir tvarkaraštis, taip pat nuspręsta nebevykdyti kai kurių užduočių, kurias iš 
pradžių planuota pradėti 2020 m. Be to, ES išorės auditorius į programą įtraukė dvi naujas 
apžvalgas: viena susijusi su ES indėliu į visuomenės sveikatą, kita – su ES ekonominės politikos 
atsaku į koronaviruso pandemiją. Abiem apžvalgomis siekiama prisidėti prie viešų diskusijų apie 
tai, kaip ES ir valstybės narės atrėmė pandemijos padarinius. Jomis taip pat bus prisidedama 
vertinant įgytą patirtį ir diskutuojant apie ES ir jos organų vaidmenį per šią ir būsimas krizes.  

 
Dėl COVID-19 pandemijos ES ir valstybės narės susidūrė su beprecedenčiais iššūkiais įvairiose 
politikos srityse. Audito Rūmai pakoregavo savo programą siekdami užtikrinti, kad jų darbu 2020 m. 
būtų kuo didesniu mastu ir lanksčiai reaguojama į šiuos iššūkius. Kai tai buvo tikslinga, auditoriai iš 
naujo nustatė vykdomų užduočių apimtį ir pakoregavo metodus bei tvarkaraštį, atsižvelgdami į 
kintančias aplinkybes. Mes taip pat nusprendėme nebevykdyti keturių užduočių ir įtraukti dvi 
apžvalgas, kuriose dėmesys būtų konkrečiai skiriamas COVID-19 krizei. 
 
„Europos Komisija ir kitos ES ir nacionalinės institucijos, atsakingos už ES politikų ir programų 
įgyvendinimą, vis dar veikia krizės režimu. Suprantame, kad šiuo metu jų galimybės dalyvauti audito 
procese yra ribotos, ir mūsų auditoriai labai stengsis joms neužkrauti pernelyg didelės naštos ir 
netrukdyti jų atliekamiems skubiems darbams reaguojant į pandemiją, – teigė Audito Rūmų 
Pirmininkas Klaus-Heiner Lehne. – Dėl COVID-19 koreguodami savo darbo programą norime 
užtikrinti, kad mūsų auditai ir apžvalgos prisidėtų prie viešų diskusijų, ar ES ir valstybės narės 
tinkamai atrėmė pandemijos padarinius.“  
 
Šiose dviejose naujose apžvalgose bus nepriklausomai, objektyviai ir nešališkai apžvelgiami ES 
veiksmai ir vaidmuo kovojant su krize dviejose pagrindinėse srityse: 
 

- Visuomenės sveikatos srities atsakas į COVID-19 ir sunkūs ekonominiai bei socialiniai 
padariniai – ES politikos formuotojų ir visos Europos viešojo administravimo institucijų 
prioritetas. Daug dėmesio jau skiriama ES atsakui, įtampai tarp ES teisinių įsipareigojimų ir 
visuomenės lūkesčių, taip pat intensyvių aukščiausio lygmens politinių diskusijų aiškumui. 
Pagrindinis šios apžvalgos tikslas bus išnagrinėti Komisijos ir ES agentūrų reaguojant į 
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pandemiją taikytus veiksmus bei naudotus išteklius, kuriais siekta apsaugoti visuomenės 
sveikatą.  

 
- Ekonominiam atsakui skirtoje apžvalgoje daugiausia dėmesio skirsime su ES ekonomikos 

koordinavimu susijusioms priemonėms ir iššūkiams ir pateiksime išsamų kovai su pandemija 
skirtų ES ir valstybių narių ekonominės politikos veiksmų įvertinimą. Bus apžvelgtos jų 
išlaidos ir valdymo priemonės, taip pat būsimo ES fiskalinio ir ekonominio koordinavimo, 
susijusio su sprendimais, kuriuos priėmė ar artimiausiu metu turės priimti valstybės narės ir 
ES institucijos, rizikų ir galimybių vertinimas.  

 
Kiekvienoje iš šių apžvalgų bus apžvelgti atitinkamos srities faktiniai duomenys ir pateiktas 
informatyvus pagrindinių finansinio valdymo, valdymo, skaidrumo ir atskaitomybės klausimų 
vertinimas. Apžvalgose daugiausia bus remiamasi viešai paskelbtais dokumentais, jos padės 
nustatyti konkrečius klausimus, kuriems išnagrinėti reikia tolesnio ir išsamesnio audito darbo, taip 
pat pasirengti tokiems auditams. 
 
 
Audito Rūmų 2020 m. darbo programą galima rasti interneto svetainėje eca.europa.eu. 
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Audito Rūmų priemonės, taikomos reaguojant į COVID-19 pandemiją 

Europos Audito Rūmai ėmėsi reikiamų veiksmų, kad COVID-19 pandemijos metu Europos Sąjungoje 
galėtų toliau veiksmingai vykdyti viešojo audito funkciją ir laiku parengti audito ataskaitas, nuomones 
ir apžvalgas, kiek tai įmanoma šiuo sudėtingu laikotarpiu. Tuo pat metu dėkojame visiems, kas gelbsti 
gyvybes ir kovoja su pandemija Liuksemburge, Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje. Ir toliau 
laikysimės įsipareigojimo remti Liuksemburgo vyriausybės politiką visuomenės sveikatos apsaugos 
srityje. Švelnindami dabartinės sveikatos krizės poveikį mūsų darbuotojams, ėmėmės atsargumo 
priemonių, kad kuo labiau sumažintume jiems ir jų šeimoms kylančią riziką. 
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