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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2022 m. lapkričio 8 d. 

Ekonomikos gaivinimas, energetika, klimatas, 
saugumas ir daug kitų temų, kurias tikrina ES 
auditoriai 
Šiandien Europos Audito Rūmai paskelbė savo 2023 ir vėlesnių metų darbo programą, kurioje 
išvardyti audito prioritetai artimiausiu metu. Jie apims įvairias temas, atspindinčias 
pagrindinius ES uždavinius ir susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su jos atsaku į 
daugialypes krizes, su kuriomis ji susiduria. Auditoriai ir toliau tikrins, ar ES tinkamai naudoja 
mokesčių mokėtojų pinigus, kad pasiektų numatytus rezultatus. 

Audito Rūmų 2023ir vėlesnių metų darbo programoje pateiktas 82 temų, susijusių su 
strateginėmis prioritetinėmis sritimis, sąrašas. Pavyzdžiui, 12 auditų apima 800 milijardų eurų 
vertės ekonomikos gaivinimo po pandemijos priemonių rinkinį „NextGenerationEU“(NGEU), 
daugiausia dėmesio skiriant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonei (EGADP). 
Darbo programos dalyje „Klimato kaita, aplinka ir gamtos ištekliai“ pateikiamas 21 auditas, 
įskaitant energetinio saugumo, taršos, gyvūnų vežimo ir tvarios maisto produktų gamybos auditą. 
Audito Rūmai taip pat apžvelgs ES išorės veiksmus, pavyzdžiui, pagalbą pabėgėliams, karinį 
mobilumą ir bendrą užsienio ir saugumo politiką. 

„Kiekvienas ES ir jos valstybių narių pilietis susiduria su įvairialypių krizių padariniais: pasaulinės 
pandemijos, sparčios klimato kaitos ir pastaruoju metu didžiulės energetikos, saugumo ir migracijos 
krizės, kurią sukėlė Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą, – sakė Audito Rūmų pirmininkas Tony 
Murphy. – Todėl mes, kaip nepriklausomas ES auditorius, patikrinsime, ar ES lėšos buvo tinkamai 
panaudotos siekiant padėti įveikti šių įvairių krizių padarinius.“ 

Auditoriai taip pat tikrins pagrindinius klausimus, susijusius su ES ekonomikos konkurencingumu, 
pavyzdžiui, baterijų gamybą, investicijas į dirbtinį intelektą ir vandenilio transporto skatinimą. 
Kalbant apie fiskalinę politiką, jie visų pirma nagrinės ES bankų priežiūrą, konkurenciją ES 
mokesčių srityje ir Europos strateginių investicijų fondo veiksmingumą. Taip pat bus nagrinėjama 
daug kitų svarbių ES temų – nuo lobistinės veiklos skaidrumo ES sprendimų priėmimo procese ir 
teisinės valstybės iki kelių eismo saugumo ir sveikatos priežiūros skaitmeninimo. Galiausiai, kovai 
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su sukčiavimu bus skirti trys auditai: dėl ES veiksmų interesų konfliktams spręsti, ES kovos su 
sukčiavimu strategijos ir ES kovos su sukčiavimu PVM importo srityje priemonių. 

Bendra informacija 

Atlikdami nepriklausomą, profesionalų ir itin paveikų audito darbą, Audito Rūmai vertina ES 
veiksmų ekonomiškumą, veiksmingumą, efektyvumą, teisėtumą ir tvarkingumą. Jų audito 
ataskaitos ir nuomonės yra labai svarbi ES atskaitomybės grandis – jos naudojamos reikalaujant 
atskaitomybės iš tų, kurie yra atsakingi už ES politikos ir programų įgyvendinimą: Europos 
Komisijos, kitų ES įstaigų ir valstybių narių administracijų. Audito ataskaitos taip pat padeda ES 
piliečiams aiškiau suprasti, kaip ES ir jos valstybės narės pasitinka dabartinius ir ateities iššūkius. 

2023 ir vėlesnių metų darbo programa paskelbta Audito Rūmų svetainėje eca.europa.eu. 

Kontaktai spaudai 
Audito Rūmų spaudos tarnyba: press@eca.europa.eu  

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu, mob. tel. (+352) 691 551 502 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu, mob. tel. (+352) 621 552 224 
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