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PRATARMĖ 

2022 m. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės, vis dar esančios 
akistatoje su pasaulinės pandemijos ir sparčios klimato kaitos 
padariniais, susidūrė su dar viena krize, t. y. didžiule energetikos, 
saugumo ir migracijos krize, kurią sukėlė Rusijos agresijos karas 
prieš Ukrainą. Visi šie įvykiai turi reikšmingą poveikį Europos 
Sąjungos piliečių gyvenimui, jos ekonominei būklei ir tarptautiniams 
santykiams. 

Mūsų, kaip Europos Sąjungos nepriklausomo išorės auditoriaus, 
vaidmuo yra patikrinti, ar Europos Sąjungos lėšos yra surenkamos ir 
išleidžiamos 

laikantis atitinkamų teisės aktų ir taisyklių ir ar jos duoda numatytų 
rezultatų. Tai taikoma ir visoms naujoms priemonėms, kuriomis 
siekiama padėti pašalinti dabartinių įvairialypių krizių neigiamus 
padarinius. Mūsų 2023 ir vėlesnių metų darbo programa parengta 
atsižvelgiant į šiuos uždavinius. Toliau pateikiamas 82 specialiųjų 
ataskaitų ir apžvalgų, kurias ketiname paskelbti daugiausia 2023 ir 
2024 m., sąrašas. 

Energetikos krizė ypač stipriai paveikė valstybių narių ekonomiką ir 
jų įmones bei piliečius. Be to, ES siekia būti kovos su pasauline 
klimato kaita priešakyje. Pagal strateginę prioritetinę sritį „Klimato 
kaita, aplinka ir gamtos ištekliai“ planuojame atlikti 21 auditą 
įvairiomis temomis, įskaitant energetinį saugumą, taršą, su klimatu 
susijusius veiksmus ir tvarią maisto gamybą. 

Mūsų audito darbas taip pat apims saugumą ir migraciją. Pagal 
strateginę prioritetinę sritį „Atsparumas grėsmėms Sąjungos 
saugumui ir pagarba Europos laisvės, demokratijos ir teisinės 
valstybės vertybėms“ esame suplanavę 14 užduočių tokiose srityse 
kaip Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) indėlis į bendrą 
užsienio ir saugumo politiką (BUSP), karinis mobilumas ir pagalba 
pabėgėliams. 
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Vienas iš svarbiausių mūsų darbotvarkės klausimų tebėra iniciatyva 
„NextGenerationEU“ (NGEU), pagal kurią numatyta per trumpą 
laikotarpį išleisti dideles sumas siekiant padėti atitaisyti 
koronaviruso pandemijos padarytą ekonominę ir socialinę žalą. Per 
ateinančius dvejus metus planuojame paskelbti 12 audito ataskaitų, 
kuriose nagrinėjama NGEU, daugiausia apimančių Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (EGADP). Trys auditai 
skirti dar vienai svarbiai horizontaliajai sričiai – kovai su sukčiavimu. 
Be to, nagrinėjame ir daugelį kitų 2021–2025 m. Audito Rūmų 
strategijoje nustatytų sričių. 

Kaip naujai išrinktas Audito Rūmų pirmininkas norėčiau pabrėžti, 
kad savo nepriklausomu, objektyviu ir profesionaliu audito darbu 
siekiame toliau prisidėti prie patikimo ir veiksmingo ES lėšų 
naudojimo. Ši darbo programa mums padės įvykdyti šią sunkią 
užduotį. 

Tony Murphy 
Pirmininkas 
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Strateginis 
prioritetas 

ir planuojami 
paskelbimo metai 

Užduoties pavadinimas Produkto tipas Užduoties tikslas 

Horizontalioji 
sritis: NGEU 

2023 m. 

Atsako į koronaviruso grėsmę 
investicijų iniciatyvos 
(CRII, CRII+) ir REACT-EU 

Specialioji 
ataskaita 

Patikrinti, ar Komisija, įgyvendindama Atsako į koronaviruso grėsmę 
investicijų iniciatyvas ir REACT-EU, veiksmingai pritaikė 2014–2020 m. 
sanglaudos politiką ir ar reaguodama į COVID-19 pandemiją greitai sutelkė 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) lėšas. 

Komisijos EGADP kontrolės 
sistemos struktūra 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar Komisijos kontrolės sistema gali užtikrinti EGADP mokėjimų 
tvarkingumą ir apsaugoti ES finansinius interesus. 

Skolų valdymas 
Komisijoje 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar Komisija sukūrė veiksmingas NGEU skolų finansavimo valdymo 
sistemas. 

EGADP veiklos rezultatai Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės 
stebėsenos sistema yra tinkama veiklos rezultatams vertinti. 

EGADP įsisavinimas Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti vieną iš pagrindinių EGADP tikslų – spartos – išnagrinėjant, kokiu 
mastu EGADP finansavimas iš tikrųjų buvo sutelktas laikotarpio pradžioje. 
Audito metu buvo vertinamas valstybių narių reformų ir investicijų 
įsisavinimo lygis. 

Dvigubas finansavimas Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar Komisija ir valstybės narės įdiegė patikimas valdymo ir 
kontrolės sistemas, kad būtų išvengta dvigubo išlaidų, finansuojamų iš 
EGADP ir sanglaudos politikos programų, finansavimo.  
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Strateginis 
prioritetas 

ir planuojami 
paskelbimo metai 

Užduoties pavadinimas  Produkto tipas Užduoties tikslas 

Horizontalioji 
sritis: NGEU 

 

2024 m. 

EGADP skaitmeninė 
transformacija 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar įgyvendinant į nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus (NEGADP) įtrauktas skaitmenines investicijas 
ir reformas buvo veiksmingai prisidėta prie ES skaitmeninės strategijos ir 
skaitmeninės transformacijos. 

Valstybių narių EGADP kontrolės 
sistemos 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar valstybių narių pasiūlytos kontrolės sistemos, skirtos iš 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės gautoms lėšoms 
valdyti, yra tinkamai parengtos siekiant apsaugoti ES finansinius interesus. 

Nauji neperdirbtų plastiko 
pakuočių atliekų kiekiu pagrįsti 
nuosavi ištekliai 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar Komisija sukūrė tinkamą naujų nuosavų išteklių, pagrįstų 
neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu, įskaitant valstybių narių 
įnašų rinkimo ir tikrinimo, valdymo sistemą.  

1 EGADP reforma Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar įgyvendinant reformas konkrečioje į EGADP įtrauktoje srityje 
skatinamas atsparumas ir konvergencija. 

Žaliasis ženklinimas NGEU Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti priemonės „NextGenerationEU“ EGADP suderinamumą su 
Europos žaliojo kurso klimato politikos tikslais ir indėlį į juos. 

2 EGADP reforma Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar įgyvendinant reformas konkrečioje į EGADP įtrauktoje srityje 
skatinamas atsparumas ir konvergencija. 



 6 

 

Strateginis 
prioritetas 

ir planuojami 
paskelbimo metai 

Užduoties pavadinimas  Produkto tipas Užduoties tikslas 

Horizontalioji 
sritis: Kova su 

sukčiavimu 

 

2023 m. 

Interesų konfliktas Specialioji 
ataskaita 

Patikrinti, ar Komisija ir valstybės narės nustatė veiksmingą politiką ir 
procedūras su bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) ir sanglaudos išmokomis 
susijusiems interesų konfliktams spręsti. 

Horizontalioji 
sritis: Kova su 

sukčiavimu 

 

2024 m. 

Kovos su sukčiavimu strategija Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti 2019 m. Komisijos kovos su sukčiavimu strategijos veiksmingumą 
kovojant su sukčiavimu, darančiu poveikį ES išlaidoms. 

PVM sukčiavimas importo srityje Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar ES veiksmingai užtikrina savo finansinių interesų apsaugą, 
prekiautojams taikant specialias su PVM susijusias importo procedūras. 
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Strateginis 
prioritetas 

ir planuojami 
paskelbimo metai 

Užduoties pavadinimas Produkto tipas Užduoties tikslas 

Sąjungos 
ekonominis 

konkurencingumas 

2023 m. 

Energetikos sąjunga Specialioji 
ataskaita 

Patikrinti ACER vykdomą nuoseklaus ir veiksmingo elektros energijos rinkos 
taisyklių įgyvendinimo priežiūrą, taip pat piktnaudžiavimo rinka ir 
skaidrumo priežiūrą (REMIT) energijos vidaus rinkos srityje. 

Mokyklų skaitmeninimas Specialioji 
ataskaita Įvertinti ES paramos mokyklų skaitmeninimui veiksmingumą. 

Įgaliotieji ekonominės veiklos 
vykdytojai 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar ES įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų programa buvo 
sėkmingai remiama teisėta prekyba ir tiekimo grandinės saugumas.  

Iki 2024 m. tapti antra pagal dydį 
baterijų gamintoja pasaulyje. 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti Komisijos pasirinktų priemonių, skirtų daryti poveikį baterijų 
vertės grandinei, tinkamumą, jų įgyvendinimo lygį iki šiol ir jų poveikį, jei jį 
įmanoma išmatuoti. 

Sąjungos 
ekonominis 

konkurencingumas 

2024 m. 

Vandenilio transportas Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti Komisijos strategijos veiksmingumą skatinant ES vandenilio 
infrastruktūrą transporto sektoriuje ir ES bendrojo finansavimo, kuriuo 
remiamas vandenilio infrastruktūros kūrimas ir teikimas laiku valstybių 
narių transporto sektoriuje, efektyvumą. 

Dirbtinis intelektas Specialioji 
ataskaita 

Išanalizuoti, ar ES investicijos dirbtinio intelekto srityje (daugiausia 
teikiamos pagal programą „Horizontas 2020“), yra naudojamos ES, visų 
pirma ES pramonėje.  

Skaitmeniniai mokėjimai Specialioji 
ataskaita 

Ištirti, ar skaitmeninių mokėjimų sistema ir susijusiais ES įstaigų veiksmais 
prisidedama prie tokių mokėjimų saugumo ir efektyvumo. Atliekant 
auditą daugiausia dėmesio bus skiriama įvairiems ES lygmens tikslams: 
sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam paslaugų teikimui, skatinti 
konkurenciją, užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams, sudaryti 
palankesnes sąlygas vartotojų apsaugai ir užtikrinti finansinį stabilumą. 
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Strateginis 
prioritetas 

ir planuojami 
paskelbimo metai 

Užduoties pavadinimas  Produkto tipas Užduoties tikslas 

Profesinių kvalifikacijų 
pripažinimas ES 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar tebėra kliūčių abipusiam darbuotojų profesinių kvalifikacijų ir 
akademinių diplomų pripažinimui ES vidaus rinkoje. 

Valstybės pagalba krizės metu Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, kaip Komisija patikslino valstybės pagalbos taisykles, susijusias su 
EGADP ir sanglaudos politikos finansavimu, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas ES valstybės pagalbos taisyklių taikymas siekiant pašalinti 
iškraipomąjį ekonominį poveikį ES įmonėms po COVID-19 ir įsiveržimo į 
Ukrainą, ir ištirti, kaip valstybės narės taikė šias taisykles, įskaitant laikinas 
išimtis. 

Parama jaunimui Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar Europos socialinis fondas (ESF) ir Jaunimo užimtumo iniciatyva 
(JUI) buvo veiksmingi remiant jaunimo užimtumą ir įsidarbinimo 
galimybes. 

Geografinis blokavimas Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti teisinės sistemos veiksmingumą ir veiksmus, kurių ėmėsi Komisija 
ir valstybės narės šalindamos tarpvalstybinės e. prekybos kliūtis ir 
gindamos vartotojų teises. 

Privačios pensijos Specialioji 
ataskaita 

Patikrinti, ar ES veiksmai buvo veiksmingi užtikrinant pensijų sistemų 
tvarumą remiant privačias pensijas, apimančias profesines pensijas (II 
ramstis) ir asmenines pensijas (III ramstis). 
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Strateginis 
prioritetas 

ir planuojami 
paskelbimo metai 

Užduoties pavadinimas  Produkto tipas Užduoties tikslas 

Atsparumas 
Sąjungos 
saugumui 

kylančioms 
grėsmėms ir 

pagarba Europos 
laisvės, 

demokratijos ir 
teisinės valstybės 

vertybėms 

 

2023 m. 

Maisto tiekimo grandinė 
COVID-19 pandemijos laikotarpiu 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar Komisija ir valstybės narės tinkamai reagavo į COVID-19 
pandemiją siekdamos užtikrinti aprūpinimą maistu visoje ES. 

Paramos vystymuisi 
programavimas 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar 2021–2027 m. ES skyrė savo paramą vystymuisi pagal aiškiai 
apibrėžtą strategiją ir ar ji parengė kokybiškas paramos programas. 

Gynybos srities mokslinių tyrimų 
parengiamieji veiksmai (PADR) 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar PADR buvo veiksmingi testuojant mechanizmus, kuriais 
finansuojamas ir skatinamas ES valstybių narių mokslinių tyrimų ir 
technologijų srities subjektų bendradarbiavimas. 

Iniciatyva „Spotlight“ Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar ES indėlis į bendrą ES ir JT iniciatyvą „Spotlight“ yra efektyvus 
kovos su smurtu prieš moteris ir mergaites visame pasaulyje būdas. 

Europos išorės veiksmų tarnyba Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar EIVT yra tinkamai pasirengusi veiksmingai prisidėti prie 
bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) darnos. 

Asmenų su negalia lygybė Specialioji 
ataskaita 

Patikrinti, ar ES strategija dėl negalios ir ES finansavimas padėjo atliepti 
asmenų su negalia poreikius. 
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Strateginis 
prioritetas 

ir planuojami 
paskelbimo metai 

Užduoties pavadinimas  Produkto tipas Užduoties tikslas 

Atsparumas 
Sąjungos 
saugumui 

kylančioms 
grėsmėms ir 

pagarba Europos 
laisvės, 

demokratijos ir 
teisinės valstybės 

vertybėms 

 

2024 m. 

Pagrindinių migracijos priežasčių 
Afrikoje problemos sprendimas 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar įgyvendinant projektus per ES skubiosios pagalbos Afrikai 
patikos fondą buvo pasiekti numatyti rezultatai, kartu gerbiant 
pagrindines žmogaus teises.  

Pabėgėlių Turkijoje rėmimo 
priemonė 

Specialioji 
ataskaita 

Atlikti tolesnę Specialiojoje ataskaitoje 27/2018 pateiktų rekomendacijų 
priežiūrą ir įvertinti vystymosi krypties rezultatus pagal Pabėgėlių Turkijoje 
rėmimo priemonės pirmąją dalį. 

Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių 
programa 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar Komisija veiksmingai tikrina, ar pagal Piliečių, lygybės, teisių ir 
vertybių programą skiriamos ES lėšos atitinka ES vertybių propagavimo 
tikslą.  

Karinis mobilumas Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar karinio mobilumo veiksmų planas, kaip būtina ES strateginio 
savarankiškumo sąlyga, yra rengiamas, kaip ir yra numatyta, siekiant 
sudaryti palankesnes sąlygas greitam ir sklandžiam kariniam judėjimui ES 
viduje ir už jos ribų. 

Teisinė valstybė ES Specialioji 
ataskaita 

Patikrinti, ar naujos teisinės valstybės sąlygos yra veiksminga priemonė 
siekiant apsaugoti ES finansinius interesus, jei būtų pažeidžiami teisinės 
valstybės principai sanglaudos srityje. 

Sanglaudos veiksmai dėl 
pabėgėlių Europoje (CARE) 

Specialioji 
ataskaita 

Patikrinti, ar valstybės narės veiksmingai, efektyviai ir ekonomiškai 
panaudojo ES CARE/FAST sanglaudos politikos lėšas pabėgėliams, 
bėgantiems nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, remti. 

Migrantų integracija ES Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo finansuojami 
projektai buvo efektyvūs ir ar buvo pasiekta veiksminga trečiųjų šalių 
piliečių integracija. 

Teisinės valstybės principo 
taikymo ataskaitos Apžvalga Pateikti teisinės valstybės peržiūros ciklo apžvalgą, ypatingą dėmesį 

skiriant metinei teisinės valstybės principo taikymo ataskaitai. 
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Strateginis 
prioritetas 

ir planuojami 
paskelbimo metai 

Užduoties pavadinimas  Produkto tipas Užduoties tikslas 

Klimato kaita, 
aplinka ir gamtos 

ištekliai 

 

2023 m. 

Klimato kaita ir parama 
vystymuisi 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti Pasaulinio kovos su klimato kaita aljanso plius (PKKKA+), 
pagrindinės ES išorės veiksmų iniciatyvos, kuria siekiama kovoti su klimato 
kaita, veiksmingumą padedant pažeidžiamiausioms šalims mažinti rizikas 
ir prisitaikyti prie pokyčių.  

Dirvožemio apsauga ir mėšlo 
tvarkymas 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar BŽŪP ir atitinkamos Nitratų direktyvos nuostatos suteikia ES 
galimybę užtikrinti tvarų dirvožemio valdymą ir užkirsti kelią pernelyg 
didelei skysto mėšlo koncentracijai. 

Pavojingos atliekos Apžvalga Apžvelgti padėtį, susijusią su pavojingų atliekų susidarymu, pakartotiniu 
naudojimu, perdirbimu ir ženklinimu ES ir jų vežimu į trečiąsias šalis. 

Įvairiarūšis krovininis transportas Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar ES reguliavimo ir finansinė parama įvairiarūšiam krovininiam 
transportui iki šiol buvo veiksminga. 

Klimato srities tikslai Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, kokiu mastu pasiekti 2020 m. klimato ir energetikos tikslai, 
įvertinant, ar ES klimato ir energetikos valdymo sistema yra tvirtas 
pagrindas 2030 m. tikslams pasiekti. 

Gyvūnų vežimas Apžvalga Peržiūrėti gyvų gyvūnų judėjimą tarp valstybių narių ir į trečiąsias šalis ir 
išnagrinėti pagrindines gyvūnų vežimo priežastis. 

Žiedinė ekonomika Specialioji 
ataskaita 

Patikrinti Europos regioninės plėtros fondo paramos žiedinės ekonomikos 
projektavimo ir gamybos etapams veiksmingumą. 

Mėlynoji energija ir integruota 
jūrų politika 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti jūros atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtrą jūrų erdvės 
planavimo ir jūrų aplinkos apsaugos kontekste. 
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Strateginis 
prioritetas 

ir planuojami 
paskelbimo metai 

Užduoties pavadinimas  Produkto tipas Užduoties tikslas 

Pažangieji miestai Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar pavyzdiniais projektais veiksmingai prisidėta prie to, kad ES 
miestai taptų pažangesni. 

Akvakultūra Specialioji 
ataskaita 

Patikrinti, ar Komisija ir valstybės narės sudarė tinkamas sąlygas tvariam 
akvakultūros sektoriaus augimui remti, ar jos pasiekė savo tikslus ir ar 
valstybės narės užtikrino efektyvų ES lėšų naudojimą. 

Biodegalai Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti ES paramą tausių biodegalų diegimui atsižvelgiant į tai, ar dėl to 
buvo naudojami tausūs šaltiniai ir ar jų naudojimas labai pasikeitė. 
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Strateginis 
prioritetas 

ir planuojami 
paskelbimo metai 

Užduoties pavadinimas  Produkto tipas Užduoties tikslas 

Klimato kaita, 
aplinka ir gamtos 

ištekliai 

 

2024+ 

Keleivinių automobilių 
išmetamas CO2 kiekis 

Specialioji 
ataskaita 

Naudojant didžiuosius duomenis įvertinti, ar duomenys apie automobilių 
išmetamuosius teršalus yra patikimi ir ar dėl jų galima teisingai ir laiku 
surinkti atitinkamas baudas; gamintojams siūlomo lankstumo poveikį ir 
atotrūkį tarp laboratorijų ir realaus išmetamųjų teršalų kiekio. 

Energijos tiekimo Sąjungoje 
saugumo užtikrinimas 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar ES, remdama infrastruktūrą, didmenines rinkas ir plėtros 
planus ir investuodama į juos, užtikrina elektros energijos ir dujų tiekimo 
saugumą, atsižvelgdama į 2030 ir 2050 m. klimato tikslus. 

BŽŪP strateginiai planai Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar valstybių narių patvirtintų strateginių planų struktūra ir turinys 
atitinka ekologiškesnės BŽŪP politikos tikslą. 

Jūrų vandens kokybė Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti ES jūrų taršos mažinimo veiksmų darną ir veiksmingumą ir 
patikrinti, ar ES remiasi sėkminga patirtimi, kad pasiektų savo 2030 m. 
nulinės taršos ES jūros vandenyse tikslą.  

Prisitaikymas prie klimato kaitos Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, kaip įgyvendinama ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija, 
ir patikrinti, ar integruojant prisitaikymo prie klimato kaitos finansavimą į 
ES biudžetą atsižvelgta į dabartinį klimato kaitos poveikį ir (arba) 
numatomą būsimą poveikį. 

Ekologinis ūkininkavimas Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti ES paramą ekologiniam ūkininkavimui atsižvelgiant į jos indėlį 
siekiant ES klimato ir aplinkos tikslų. 

Miestų tarša Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti ES taisyklių ir ES finansuojamų projektų veiksmingumą kovojant 
su oro, triukšmo ir šviesos tarša miestų teritorijose. 
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Strateginis 
prioritetas 

ir planuojami 
paskelbimo metai 

Užduoties pavadinimas  Produkto tipas Užduoties tikslas 

Dujų infrastruktūra Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar ES finansuojamomis investicijomis į dujų transportavimo ir 
saugojimo infrastruktūrą pagal sanglaudos politiką, Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę ir EGADP veiksmingai prisidedama prie ES 
energetinio saugumo, susijusio su dujų tiekimu.  

Pažangieji elektros energijos 
tinklai ir skaitikliai 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar ES veiksmingai prisideda prie pažangiųjų tinklų ir skaitiklių 
diegimo – pagrindinio veiksnio siekiant ES 2030 ir 2050 m. klimato ir 
energetikos tikslų. 

Energijos išteklių planavimas Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar Komisija įdiegė tinkamas stebėsenos sistemas siekdama 
užtikrinti, kad valstybių narių energijos išteklių planavimas būtų 
veiksmingas ir atitiktų ES energetinio saugumo sistemą, ir ar ji veiksmingai 
koordinavo energetikos sąjungos tikslą įvairinti dujų tiekimą ir atsargų 
kaupimą. 
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Strateginis 
prioritetas 

ir planuojami 
paskelbimo metai 

Užduoties pavadinimas  Produkto tipas Užduoties tikslas 

Sąjungos fiskalinė 
politika ir viešieji 

finansai 

 

2023 m. 

ES bankų priežiūra Specialioji 
ataskaita 

Suteikti patikinimą dėl Europos Centrinio Banko vykdomos svarbių kredito 
įstaigų priežiūros valdymo veiklos efektyvumo.  

Ekonomikos valdymas Apžvalga 

Įvertinti mūsų ankstesnį audito darbą ir nustatyti galimus ekonomikos 
valdymo pokyčius, atsižvelgiant į naujas pandemijos ir karo Ukrainoje 
realijas ir pasekmes. Apžvalgoje bus atkreiptas dėmesys į rizikas, iššūkius 
ir galimybes būsimam ES ekonomikos koordinavimui atsižvelgiant į 
vykstančias diskusijas apie jos reformą, kuri greičiausiai pasitvirtins 
2023 m. 

„Biudžeto galaktika“ 2021+ Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti dabartinę ES finansinės struktūros koncepciją, įskaitant 2021–
2027 m. daugiametėje finansinėje programoje (DFP) ir NGEU padarytus 
pokyčius. 

Tiesioginės užsienio investicijos Specialioji 
ataskaita 

Pateikti pirminę įžvalgą apie Reglamento (ES) 2019/452 dėl tiesioginių 
užsienio investicijų (TUI) tikrinimo mechanizmų įgyvendinimo 
veiksmingumą.  

ES lėšų susigrąžinimas Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti Komisijos sistemas, kuriomis užtikrinama, kad ES veiksmingai ir 
laiku susigrąžintų netvarkingai panaudotas lėšas. 

Sąjungos fiskalinė 
politika ir viešieji 

finansai 

 

2024 m. 

Žalinga mokesčių konkurencija ES Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti politikos ir reguliavimo priemonių, kurių Komisija ėmėsi siekdama 
kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir vengimu ES, 
struktūrą, įgyvendinimą ir veiksmingumą.  

Europos strateginių investicijų 
fondas 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti bendrus ESIF veiklos rezultatus sutelkiant papildomas investicijas 
ir privatų kapitalą rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo 
aplinkos problemoms spręsti ir taip paskatinti ekonomikos augimą.  
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Strateginis 
prioritetas 

ir planuojami 
paskelbimo metai 

Užduoties pavadinimas  Produkto tipas Užduoties tikslas 

Kitos 

 

2023 m. 

ES lėšų valdymo skaitmeninimas Apžvalga Išanalizuoti ES lėšų valdymo ir kontrolės skaitmeninimo būklę, su juo 
susijusias rizikas ir iššūkius bei jo poveikį auditui.  

Vyno sektorius Specialioji 
ataskaita 

Patikrinti, ar ES vynuogynų atkūrimo ir konversijos sistema buvo 
padidintas vynuogių augintojų konkurencingumas ir tvarumas. 

Lobistinė veikla teisės aktų 
leidėjų atžvilgiu 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar ES skaidrumo registras yra veiksminga priemonė, siekiant 
užtikrinti lobizmo veiklos ES politiniuose ir sprendimų priėmimo 
procesuose skaidrumą. 

Viešieji pirkimai Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar Komisija ir valstybės narės veiksmingai nustatė kliūtis 
skaidriems ir konkurencingiems viešiesiems pirkimams vidaus rinkoje ir jas 
šalino 

Sanglaudos srities išlaidų 
tvarkingumas  Apžvalga Pateikti mūsų audito metu nustatytų faktų, susijusių su ES išlaidų 

sanglaudos politikoje tvarkingumu 2014–2020 m., apžvalgą. 

Kitos 

 

2024+ 

COVID ir ES agentūros Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, kaip Europos vaistų agentūra (EMA) ir Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centras (ECDC) reagavo į COVID-19 pandemijos iššūkį ir ar šis 
atsakas atitiko paskirtį. Tai visų pirma apima jų gebėjimą laiku ir 
veiksmingai pritaikyti savo darbo praktiką. 

Vartotojų pasitikėjimas maisto 
produktais 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti ES veiksmų, kuriais siekiama padėti užtikrinti, kad maisto 
produktų ženklinimas atitiktų turinį ir neklaidintų vartotojų, 
veiksmingumą. Audito metu taip pat bus įvertinta, ar galiojančiuose teisės 
aktuose pateikiama informacija, kurios reikalauja šiandienos vartotojai. 

Kelių eismo saugumas Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti ES veiksmus, kuriais siekiama ES tikslo iki 2050 m. sumažinti žūčių 
keliuose skaičių iki beveik nulio („visiškai saugaus eismo vizija“). 
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Strateginis 
prioritetas 

ir planuojami 
paskelbimo metai 

Užduoties pavadinimas  Produkto tipas Užduoties tikslas 

Sveikatos priežiūros 
skaitmeninimas 

Specialioji 
ataskaita 

Patikrinti skaitmeninės sveikatos iniciatyvos ir e. sveikatos duomenų 
erdvės parengiamuosius veiksmus ir programas. Audito metu bus įvertinti 
iki šiol pasiekti rezultatai ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės planuojamų išlaidų bei daugiametės finansinės programos 
išlaidų tarpusavio papildomumas. 

Nuotolinis valdymas Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti, ar ECHO GD humanitarinės pagalbos teikimas taikant nuotolinį 
valdymą yra tinkamai pagrįstas, veiksmingas ir efektyvus.  

Pažeidimų nagrinėjimo 
procedūros 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti Europos Komisijos vykdomą ES teisės taikymo valstybėse narėse 
priežiūrą, visų pirma tai, kaip pažeidimo nagrinėjimo procedūromis 
padedama skatinti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi ES teisės. 

Sveikatos priežiūros sistemos 
šalyse partnerėse 

Specialioji 
ataskaita 

Įvertinti ES paramos besivystančių šalių sveikatos sistemoms efektyvumą 
ir veiksmingumą, įskaitant Komisijos finansinį ir valdymo indėlį į su 
sveikata susijusias pasaulines iniciatyvas. 

ES institucijų administracinės 
veiklos rezultatai Apžvalga Peržiūrėti esamas ES institucijų administracinės veiklos rezultatų sistemas 

ir visų pirma įvertinti jų aprėpties išsamumą. 
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APIE MUS 
Mūsų misija: atlikdami nepriklausomą, profesionalų ir paveikų 
audito darbą vertiname ES veiksmų ekonomiškumą, veiksmingumą, 
efektyvumą, teisėtumą ir tvarkingumą. Tai padeda gerinti ES 
atskaitomybę, skaidrumą bei finansų valdymą ir galiausiai didinti 
piliečių pasitikėjimą ES. Stengiamės veiksmingai reaguoti į 
dabartinius ir būsimus iššūkius, su kuriais ES susiduria sparčiai 
kintančioje aplinkoje. 

Mūsų vizija: siekiame būti viešojo audito profesijos priešakyje ir 
prisidėti kuriant atsparesnę ir tvaresnę Europos Sąjungą, 
puoselėjančią demokratines vertybes, kuriomis ji grindžiama. 

Mūsų audito ataskaitos, apžvalgos ir nuomonės yra labai svarbi ES 
atskaitomybės grandinės sudėtinė dalis. Jos naudojamos 
reikalaujant atskaitomybės iš tų, kurie yra atsakingi už įvairų sričių 
ES politikos ir programų įgyvendinimą: Komisijos, kitų ES institucijų 
ir įstaigų ir nacionalinių administracijų. 

Galiausiai, savo darbu siekiame padėti ES piliečiams aiškiau suprasti, 
kaip ES ir jos valstybės narės įveikia dabartinius ir ateities iššūkius. 

Tony MURPHY
Airija

Ladislav BALKO
Slovakija

Lazaros S. LAZAROU
Kipras

Pietro RUSSO
Italija

Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Ispanija

Iliana IVANOVA
Bulgarija

Nikolaos MILIONIS
Graikija

George Marius HYZLER
Malta

Mes esame ES išorės auditorius. Audito Rūmus sudaro po vieną 
narį iš kiekvienos valstybės narės, jiems padeda apie 950 visų ES 
pilietybių darbuotojų. Mūsų būstinė yra Liuksemburge, savo veiklą 
pradėjome 1977 m., o nuo 1993 m. esame viena iš ES institucijų. 

Mūsų vertybės yra nepriklausomumas, sąžiningumas, 
objektyvumas, skaidrumas ir profesionalumas.  

Ildikó GÁLL-PELCZ
Vengrija

Eva LINDSTRÖM
Švedija

Hannu TAKKULA
Suomija

Annemie TURTELBOOM
Belgija

Viorel ȘTEFAN
Rumunija

Ivana MALETIĆ
Kroatija

Bettina JAKOBSEN
Danija

Jan GREGOR
Čekija

Mihails KOZLOVS
Latvija

Rimantas ŠADŽIUS
Lietuva

Juhan PARTS
Estija

Klaus-Heiner LEHNE
Vokietija

Jorg Kristijan PETROVIČ
Slovėnija

François-Roger CAZALA
Prancūzija

Joëlle ELVINGER
Liuksemburgas

Helga BERGER
Austrija

Marek OPIOŁA
Lenkija

Stef BLOK
Nyderlandai
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MŪSŲ DARBO REZULTATAI 
Mes rengiame: 

— metinę ataskaitą, įskaitant patikinimo pareiškimą ir skyrius apie konkrečias DFP sritis, EGADP ir veiklos rezultatų klausimus; 

— specialiąsias metines ataskaitas, kuriose pateikiamos mūsų finansinio audito nuomonės dėl kiekvienos ES agentūros ir įstaigos; 

— specialiąsias ataskaitas atrinktomis audito temomis; jas skelbiame visu metų laikotarpiu, dažniausiai kaip veiklos auditų rezultatą; 

— apžvalgas, kurios yra aprašomosios ir informatyvios ES politikos ar valdymo sričių analizės; 

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