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Pratarmė 

 
 

 

2020 m., atnaujinus lyderystę daugumoje ES institucijų (Europos 
Parlamente, Europos Vadovų Taryboje, Europos Komisijoje ir 
Europos Centriniame Banke) ir po Europos Parlamento rinkimų, ES 
atsidūrė svarbioje kryžkelėje ir turi išnaudoti impulsą pasiekti 
rezultatų. Mūsų, kaip ES nepriklausomo išorės auditoriaus, vaidmuo 
yra patikrinti, ar ES ir jos valstybės narės šiuos rezultatus užtikrina ir 
ar ES lėšos yra surenkamos ir panaudojamos laikantis atitinkamų 
taisyklių bei reglamentų ir ar jos teisingai apskaitomos. 

Nors bendras metinis 140 milijardų eurų ES biudžetas gali atrodyti 
didelis, biudžetiniais terminais jis yra santykinai mažas, sudarantis 
tik apie 1 % visų ES valstybių narių bendrų nacionalinių pajamų; šių 
šalių bendros valdžios sektoriaus išlaidos yra penkiasdešimt kartų 
didesnės. Todėl tuo labiau yra svarbu, kad ES biudžetas būtų 
panaudojamas veiksmingai, ir todėl savo darbą mes vis labiau 
orientuojame į vertinimą, ar pasiekiami ES politikų ir programų 
tikslai ir ar sukuriama pridėtinė vertė.  

Mūsų 2020 m. darbo programa, kuri yra paskutinė darbo programa 
pagal mūsų dabartinę strategiją, aprėpia plačią gamą problemų, 
atspindinčių Europos Sąjungai šiuo metu kylančius iššūkius. Joje 
atsiliepta į pagrindinius nuogąstavimus dėl tvaraus gamtos išteklių 
naudojimo, augimo ir įtraukties, migracijos, pasaulio saugumo ir 
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vystymosi, bendros rinkos, atskaitingos ir efektyvios ES. Mes ir 
toliau nagrinėsime visas šias sritis, kad galėtume pasakyti, ar ES 
įvykdo tai, ką žadėjo. 

Audito užduotis atrinkome remdamiesi pagrindinių rizikų ES 
išlaidoms ir politikos įgyvendinimui vertinimu, taip pat 
atsižvelgdami į pateiktus pasiūlymus. Šiais metais ir pirmą kartą 
nustatėme tam tikras temines sritis, į kurias reikia orientuotis 
atliekant savo audito darbą: mokslo ir technologijų, ekonomikos 
konkurencingumo, fiskalinio tvarumo ir euro zonos, skaitmeninimo 
ir e. vyriausybės, grėsmių saugumui, teisinės valstybės ir 
demokratinių vertybių, migracijos spaudimo, klimato kaitos ir 
Europos visuomenės socialinio ir ekonominio disbalanso. Taip pat 
išnagrinėsime Europos Komisijos 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpio sanglaudos patikinimo sistemą. 
Tvarumas užima svarbią vietą ES ir jos valstybių narių politinėje 
darbotvarkėje, todėl, atlikdami savo darbą, susijusį su audito ir 
peržiūros užduotimis, kurios bus pradėtos vykdyti 2020 m., tam 
teiksime prioritetą. 
Konkrečiai sutelksime dėmesį į veiksmus, kurių ES ėmėsi 
bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, kad būtų pasiekti JT 
darnaus vystymosi tikslai (DVT). 

Apskritai visi, išskyrus tris iš 17 darnaus vystymosi tikslų apima bent 
vieną iš šių naujai atrinktų 2020 m. darbo programos užduočių. 
Galiausiai ir toliau dėsime visas pastangas, kad mūsų 
audituojamiems subjektams būtų sumažinta administracinė su 
mūsų audito darbu susijusi našta. 

Toliau pateikiame išsamų sąrašą specialiųjų ataskaitų ir peržiūra 
pagrįstų produktų, kuriuos mes numatome paskelbti 2020 metais.  

Manome, kad plati mūsų 2020 m. darbo programoje numatytų 
darbų gama užtikrins, kad mes ir toliau galėtume ES piliečiams ir 
mūsų suinteresuotosioms institucijoms bei partneriams, tiek ES, tiek 
valstybių narių lygmeniu, teikti nepriklausomas, objektyvias 
ataskaitas dėl pagrindinių ES ateities problemų, pabrėždami tai, kas 
veikia gerai, ir atkreipdami dėmesį į tai, kas neveikia.  

 

 

Europos Audito Rūmų pirmininkas 
Klaus-Heiner Lehne
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Audito Rūmų 2018–
2020 m. strategijoje 

nustatyta 
prioritetinė sritis 

Prioriteto 
kategorija 

Užduoties pavadinimas Užduoties tikslas 

Tvarus gamtos 
išteklių naudojimas 
ir kova su klimato 

kaita 

Didelis 
prioritetas 

Pesticidai Įvertinti, ar ES veiksmais buvo sumažintos su pesticidų naudojimu susijusios rizikos. 

Plastiko atliekos 
Nustatyti su ES plastiko atliekų, ypač plastiko pakuočių atliekų, šalinimo metodu susijusius trūkumus, 
kliūtis, privalumus ir galimybes. 

Prioritetas 

Branduolinė sauga Išnagrinėti, ar Komisija veiksmingai taikė ES branduolinės saugos sistemą. 
Ekologinis 
projektavimas ir 
energetinis ženklinimas 

Įvertinti, kaip veiksmingai ES veiksmais ekologinio projektavimo ir energetinio ženklinimo srityje 
prisidėta prie ES efektyvaus energijos vartojimo ir aplinkosaugos tikslų. 

Biologinė įvairovė 
žemės ūkio paskirties 
žemėje 

Įvertinti, ar žemės ūkis padidino savo įnašą išlaikant ir didinant biologinę įvairovę iki 2020 m. 

Apdulkintojai Patikrinti, ar Komisija ėmėsi veiksmingų priemonių, kad pašalintų apdulkintojų nykimą. 
Naujos technologijos 
žemės ūkio stebėjimo 
srityje 

Nustatyti geriausios praktikos pavyzdžius ir iššūkius, trukdančius greičiau ir plačiau diegti naujas vaizdų 
sudarymo technologijas, skirtas stebėti, kaip valstybės narės ir Komisija vykdo BŽŪP.  

Pieno ir pieno produktų 
gamyba 

Išanalizuoti, ar priemonės, Komisijos nustatytos reaguojant į mažėjančias kainas, buvo tinkamai 
valdomos ir ar jų tikslai buvo efektyviai pasiekti. 

Jūrų aplinka 
Įvertinti, ar ES veiksmais veiksmingai apsaugoma jūrų aplinka nuo taršos ir peržvejojimo, be kita ko, 
tinkamai įrengiant saugomas jūrų teritorijas. 

ATLPS po 2020 m. Įvertinti nemokamą ATLPS (Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos) leidimų skyrimą. 

Investicijos, skirtos 
sanglaudai, augimui 

ir įtraukčiai 

Didelis 
prioritetas 

Europos regionus 
jungiantys keliai 

Įvertinti, ar Komisijos veiksmais užtikrinama, kad valstybių narių kelių strategijos ir ES finansavimas 
būtų suderinti su ES prioritetais, kad būtų laiku užbaigtas TEN-T pagrindinis tinklas ir pagerintas ryšys 
piliečiams. 

ES investicijos į kultūrą Įvertinti ES finansavimo kultūros srityje veiksmingumą, tvarumą ir papildomumą. 
Europos pramonės 
skaitmeninimas  

Išanalizuoti, ar ES veiksmingai rėmė nacionalines pramonės skaitmeninimo strategijas ir skaitmeninių 
inovacijų centrus, kad būtų skatinamos skaitmeninės inovacijos. 

Prioritetas 

2014–2020 m. ESI fondų 
įgyvendinimo sąnaudos 

Įvertinti informacijos apie Sanglaudos politikos įgyvendinimo sąnaudas buvimą ir patikimumą bei tai, 
kaip šią informaciją naudoja Komisija ir valstybės narės. 

Transporto pavyzdinės 
iniciatyvos 

Išanalizuoti, kaip Komisija valdo ilgalaikį didelių transporto infrastruktūros investicijų planavimą ir 
sąnaudų efektyvumą. 



4 

 

Audito Rūmų 2018–
2020 m. strategijoje 

nustatyta 
prioritetinė sritis 

Prioriteto 
kategorija 

Užduoties pavadinimas Užduoties tikslas 

Miestų transporto 
spūstys 

Išanalizuoti esamas tvarias miesto transporto politikas, kliūtis, kurios gali trukdyti jų įgyvendinimui ir 
kaip Komisija gali jas sumažinti. 

Vaikų skurdas 
Įvertinti priemonių, kurių ėmėsi Komisija ir valstybės narės kovodamos su vaikų skurdu, 
veiksmingumą.  

2007–2013 m. 
finansinių priemonių 
užbaigimas 

Išanalizuoti, ar valstybės narės ir Komisija tinkamai įvertino ERPF ir ESF finansinių priemonių 
deklaruotų išlaidų tinkamumą užbaigiant 2007–2013 m. programos laikotarpį. 

Tarpvalstybinės 
programos 

Įvertinti ES paramos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoms veiksmingumą ir konkrečius 
įgyvendinimo iššūkius 2014–2020 m. laikotarpiu. 

Migracija, saugumas 
ir pasaulinio darnaus 
vystymosi uždaviniai 

Didelis 
prioritetas 

Švietimas 
ekstremaliosiose 
situacijose 

Įvertinti, ar ES veiksmai, kuriais remiamas švietimas humanitarinių krizių ir užsitęsusių krizių atvejais, 
yra veiksmingi suteikiant vaikams galimybę gauti saugaus, įtraukaus ir kokybiško švietimo paslaugas. 

Prioritetas 

Kenija 
Įvertinti, ar ES parama Kenijai yra gerai koordinuojama ir visapusiška tais atvejais, kai dalyvauja keletas 
kitų pagrindinių paramos teikėjų. 

Dezinformacija Įvertinti atsparumo priemonių veiksmingumą siekiant stiprinti kibernetinį saugumą ES 
Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos 
agentūra  

Įvertinti, ar FRONTEX valdė savo naujų Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybos įgaliojimų 
vykdymą: ar ji galėjo padvigubinti savo darbuotojų skaičių ir sukurti bei įgyvendinti procedūras, kad 
galėtų įsigyti savo įrangą. 

Teisinė valstybė 
Ukrainoje 

Išanalizuoti ES veiksmų, kuriais šalinamos pagrindinės korupcijos Ukrainoje priežastys, svarbą ir 
įvertinti jų veiksmingumą. 

Bendrosios rinkos 
veikimas ir tvari 
pinigų sąjunga 

Didelis 
prioritetas 

ES valstybės pagalba 
bankams 

Įvertinti ES valstybės pagalbos ir Fondo pagalbos taisyklių, kurių vykdymą užtikrina Konkurencijos GD, 
efektyvumą ir veiksmingumą. 

Informacijos apie 
mokesčius mainai 

Įvertinti sistemos, kurią įdiegė Komisija automatiniam keitimuisi informacija apie mokesčius, 
veiksmingumą. 

Prioritetas 
Finansinių krizių 
prevencijos padėties 
apžvalga 

Pateikti horizontalųjį požiūrį į tai, ką ES daro, kad padidintų atsparumą būsimai finansų krizei.  
 



5 

 

Audito Rūmų 2018–
2020 m. strategijoje 

nustatyta 
prioritetinė sritis 

Prioriteto 
kategorija 

Užduoties pavadinimas Užduoties tikslas 

ES konkurencijos 
politika 

Įvertinti ES konkurencijos politikos vykdymo užtikrinimą susijungimų, kartelių ir antimonopolinės 
politikos požiūriais. 

Agentūrų veiklos 
rezultatai 

Patikrinti Europos agentūrų veiklos rezultatų valdymo sistemų veiksmingumą. 

Prekybos apsaugos 
priemonės 

Įvertinti tai, kaip Europos Komisija taiko prekybos apsaugos priemones. 

Bendras pertvarkymo 
mechanizmas 

Įvertinti, ar BPV, remdamasi tinkamais vadovais, procedūromis ir gairėmis, užtikrino, kad būtų parengti 
visapusiški pertvarkymo planai ir MREL būtų nustatytas tinkamai. 

Kapitalo rinkų sąjunga 
Įvertinti Komisijos tikslą užtikrinti lengvesnę MVĮ prieigą prie privačiojo finansavimo, peržiūrint 
konkrečių priemonių, kurių imamasi pagal kapitalo rinkų sąjungos strategiją, kūrimą ir įgyvendinimą. 

Europos kosmoso 
ištekliai 

Išnagrinėti, kaip veiksmingai Komisija skatina naudotis paslaugomis, teikiamomis pagal pagrindines ES 
kosmoso programas, „Copernicus“ ir „Galileo“, pirmaisiais jų eksploatavimo metais. 

Priežiūra po programos 
įgyvendinimo 

Įvertinti Komisijos vykdomos valstybių narių, gavusių makrofinansinę pagalbą, priežiūros po 
programos įgyvendinimo veiksmingumą.  

Atsakingas ir 
efektyvus Sąjungos 

finansavimas ir 
administravimas 

Didelis 
prioritetas 

Geresnis 
reglamentavimas 

Apžvelgti dabartinę Komisijos geresnio reglamentavimo sistemą ir atkreipti dėmesį į pagrindines 
pamokas dėl pagrindinių priemonių ir procedūrų: poveikio vertinimas, konsultacijos su 
suinteresuotosiomis šalimis, ES teisės taikymo stebėjimas, ex post peržiūra ir vertinimas. 

ES ir Azijos strateginė 
bendradarbiavimo 
darbotvarkė 

Išanalizuoti ES atsaką į Kinijos iniciatyvą „Viena juosta, vienas kelias“, visų pirma strategiją dėl 
glaudesnių ES ir Azijos sąsajų. Po peržiūros ketinama atlikti strategijos įgyvendinimo auditą. 

Tvarių investicijų 
finansavimas 

Įvertinti ES veiksmų, kuriais skatinamas ir reguliuojamas tvarus finansavimas, veiksmingumą. 
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Audito Rūmų 2018–
2020 m. strategijoje 

nustatyta 
prioritetinė sritis 

Prioriteto 
kategorija 

Užduoties pavadinimas Užduoties tikslas 

Ataskaitų teikimas dėl 
teisėtumo ir 
tvarkingumo 
sanglaudos srityje 

Įvertinti Komisijos darbo tinkamumą ir jos ataskaitų dėl Sanglaudos išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo 
patikimumą metinėse veiklos ataskaitose (MVA) ir metinėje valdymo ir veiksmingumo ataskaitoje 
(MVVA).  
 

Prioritetas 

Europos investavimo 
konsultacijų centras 

Įvertinti, ar Europos investavimo konsultacijų centro struktūra ir įdiegtos valdymo ir stebėjimo 
sistemos užtikrina, kad iniciatyva būtų veiksminga. 

Muitinės rizikos 
valdymas siekiant 
apsaugoti ES finansinius 
interesus 

Įvertinti, ar Komisijos bendrųjų finansinių rizikos kriterijų ir standartų sistema yra tinkama ir ar 
valstybės narės yra gerai pasirengusios įgyvendinti šią sistemą, kad būtų suderintos atrinktos muitinės 
patikros. 

Trečiųjų šalių įnašai Įvertinti trečiųjų šalių įnašus į ES biudžetą siekiant finansuoti Europos politikas. 
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Apie mus 

 

Mes esame ES išorės auditorius. Įsteigti 1977 m. Europos Audito 
Rūmai yra viena iš septynių ES institucijų. Mūsų būstinė yra 
Liuksemburge, ir pas mus dirba apie 900 auditorių, pagalbinių ir 
administracijos visų ES tautybių darbuotojų. Audito Rūmų narių 
kolegiją sudaro po vieną narį iš kiekvienos ES valstybės narės.  

 
 

Mūsų misija – padėti gerinti ES finansų valdymą, skatinti 
atskaitomybę ir skaidrumą bei atlikti nepriklausomo ES piliečių 
interesų sergėtojo vaidmenį. Mes įspėjame apie riziką, teikiame 
patikinimą ir atkreipiame dėmesį į trūkumus bei sėkmės atvejus. 
Mes taip pat teikiame rekomendacijas ES politikos formuotojams ir 
teisės aktų leidėjams, kaip pagerinti ES politikas ir programas.  
 
Mūsų audito ataskaitos ir nuomonės yra labai svarbi ES 
atskaitomybės grandinės sudėtinė dalis. Jos naudojamos 
reikalaujant atskaitomybės iš tų, kurie yra atsakingi už ES politikų ir 
programų įgyvendinimą: Komisijos, kitų ES institucijų ir įstaigų ir 
administracijų valstybėse narėse. 
 
Galiausiai, savo darbu mes norime padėti ES piliečiams aiškiau 
suprasti, kaip ES ir jos valstybės narės pasitinka dabartinius ir 
ateities iššūkius.
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Mūsų išdirbiai 
Mes rengiame:  

— metines ataskaitas dėl ES biudžeto ir Europos plėtros fondų, įskaitant patikinimo pareiškimą; 

— specialiąsias metines ataskaitas, kuriose pateikiamos mūsų finansinio audito nuomonės apie kiekvieną ES agentūrą ir įstaigą;  

— metinę ataskaitą dėl veiksmingumo aspektų; 

— specialiąsias ataskaitas atrinktomis audito temomis, skelbiamas visu metų laikotarpiu, dažniausiai kaip veiklos auditų rezultatas;  

— peržiūras, pavyzdžiui, padėties apžvalgas, apžvalginius pranešimus arba skubias atvejo apžvalgas; 

— nuomones, kurias Europos Parlamentas ir Europos Vadovų Taryba naudoja tvirtindami ES teisės aktus ir kitus sprendimus.  



 

 

Kaip susisiekti su ES 
 
Asmeniškai 
 
Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai Europe Direct informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite svetainėje https://europa.eu/european-
union/contact_lt 
 
Telefonu arba el. Paštu 
 
Europe Direct tarnyba atsakys į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą. Su šia tarnyba galite susisiekti: 
 
— nemokamu numeriu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie operatoriai už šiuos skambučius gali       imti mokestį),  
— šiuo standartiniu numeriu: +32 22999696 arba 
— elektroniniu paštu svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt 
 
Kaip rasti informacijos apie ES 
 
Internetas 
 
Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti svetainėje Europa (https://europa.eu/european-union/index_lt) 
 
ES leidiniai 
 
Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti https://publications.europa.eu/lt/publications. Jeigu jums reikia daugiau nemokamų 
leidinių egzempliorių, kreipkitės į Europe Direct arba į vietos informacijos centrą (žr. https://europa.eu/european-union/contact_lt) 
 
ES teisė ir susiję dokumentai 
 
Norėdami susipažinti su ES teisine informacija, įskaitant visus ES teisės aktus nuo 1952 m. visomis oficialiosiomis kalbomis, apsilankykite svetainėje EUR-Lex 
(http://eur-lex.europa.eu) 
 
ES atvirieji duomenys 
ES atvirųjų duomenų portale (http://data.europa.eu/euodp/lt) galima susipažinti su ES duomenų rinkiniais. Duomenis galima nemokamai parsisiųsti ir 
pakartotinai naudoti tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais. 

https://europa.eu/european-union/contact_lt
https://europa.eu/european-union/contact_lt
https://europa.eu/european-union/contact_lt
https://europa.eu/european-union/index_lt
https://publications.europa.eu/lt/publications
https://europa.eu/european-union/contact_lt
http://eur-lex.europa.eu/
http://data.europa.eu/euodp/lt
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