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Rizikų, kylančių kokybiškam lėšų naudojimui, valdymas yra labai svarbus 
siekiant geriausiai panaudoti ES pinigus, – teigia ES auditoriai 
 
Šiandien paskelbtoje rizikų, kylančių ES biudžeto finansų valdymui, padėties apžvalgoje Europos Audito Rūmai 
pateikia pagrindinius klausimus, susijusius su geru ES finansų valdymu. ES auditoriai mano, kad visi su ES 
biudžetu susiję subjektai daugiausia dėmesio turėtų skirti rezultatų pasiekimui ir ES pridėtinei vertei, 
užtikrinant, kad ES pinigai būtų tinkamai įrašyti į apskaitą ir panaudoti, kaip buvo numatyta.  
 
„Valstybių narių vyriausybės ir mokesčių mokėtojai nori matyti, kad lėšos, kurias jie įneša į ES biudžetą, duoda didesnę 
vertę – pasakė už apžvalgą atsakingas Audito Rūmų narys dr. Igors Ludboržs.  - Jie nori matyti, kad ES pinigai 
panaudojami tinkamai ir yra gerai valdomi, kad juos naudojant siekiama Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintų 
tikslų ir numatytų rezultatų“. 
 
Auditoriai nustatė, kad dėl sudėtingų tinkamumo finansuoti taisyklių ir kitų sąlygų ES lėšos gali būti blogai 
paskirstomos ir neoptimaliai panaudojamos. Kai kuriose biudžeto srityse yra per daug taisyklių lygmenų, todėl gali 
atsirasti skirtingos interpretacijos, gali būti netinkamai taikomos taisyklės ir padidėti klaidų rizika. Daug auditorių 
nustatytų klaidų yra susijusios su blogu viešųjų pirkimų taisyklių ir procedūrų taikymu – arba tyčiniu, arba dėl to, kad 
taisyklės nėra gerai suprantamos. 
 
Kadangi dėmesys skiriamas ES biudžeto lėšų naudojimui, veiklą ir projektus reglamentuojančiose taisyklėse dažnai 
labiau atsižvelgiama į atitiktį pinigų gavimo ir jų panaudojimo sąlygoms, o ne į pasiektus rezultatus, – teigia ES 
auditoriai. ES biudžetas turėtų duoti aiškią ir matomą naudą ES ir jos piliečiams, kurios nebūtų galima gauti lėšas 
panaudojus tik nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis. Tačiau tam tikrais atvejais ES biudžetas gali tik 
paprasčiausiai padidinti visų turimų lėšų sumą, nepridėdamas kokio nors ypatingo ES aspekto. ES lėšos kartais 
panaudojamos veiklai, kurią valstybės narės ir kiti naudos gavėjai vis vien būtų vykdę („savaimingumas“); arba lėšų gali 
nepakakti numatytiems rezultatams pasiekti. 
 
Komisija koordinuoja daug su biudžeto panaudojimu susijusių subjektų ir jai nelengva užtikrinti, kad iš tarpininkų būtų 
laiku surinkti teisingi duomenys ir kad jie būtų veiksmingai patikrinti. Auditoriai nustatė, kad Komisijos vykdomas 
stebėjimas, finansų ir veiklos valdymas yra dažnai paremti ribota, neišsamia ar nepatikima informacija. Komisija gali 
atlikti valstybių narių deklaruotų ES biudžeto išlaidų pataisymus jas atmesdama arba susigrąžindama. Šiuos 
pataisymus sudėtinga administruoti ir valstybės narės turi mažai paskatų ištaisyti trūkumus savo sistemose, kadangi 
kai kurioms išlaidų kategorijoms, pavyzdžiui, sanglaudos politikos srityje, jos gali pakeisti atmestas išlaidas tinkamomis 
finansuoti išlaidomis. 
 
Be 908 milijardų eurų (mokėjimų), patvirtintų 2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje (DFP) valstybės 
narės ateityje turės prisidėti dar 326 milijardais eurų įsipareigojimų pagal ankstesnes DFP. Tai gali turėti įtakos 
Komisijos galimybėms patenkinti visus mokėjimų prašymus tais metais, kuriais prašymai yra pateikiami. 
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„Geriausias ES pinigų panaudojimas: rizikų, kylančių ES biudžeto finansų valdymui, padėties apžvalga“ pateikta eca.europa.eu. 

Pastabos leidėjams: 
 
Padėties apžvalgos yra nauja Audito Rūmų leidinių rūšis. Jose, remiantis Audito Rūmų rezultatais, sukauptomis 
žiniomis ir patirtimi, nagrinėjamos plačios temos. Siekiama, kad jos būtų konsultacijų ir dialogo su Audito Rūmų 
suinteresuotosiomis šalimis pagrindas ir suteiktų Audito Rūmams galimybę skelbti pastabas apie svarbius 
dalykus, kurie paprastai galėjo nebūti audituojami. Pirmojoje 2014 m. rugsėjo mėn. paskelbtoje padėties 
apžvalgoje nagrinėjami ES atskaitomybės ir viešojo audito sistema.  
 
Antrojoje padėties apžvalgoje, pavadintoje „Geriausias ES pinigų panaudojimas: rizikos, kylančios ES biudžeto 
finansų valdymui“, pateikiama ES finansinių srautų apžvalga ir apibendrinamos spręstinos problemos, siekiant, 
be kita ko, užtikrinti, kad ES biudžeto lėšos teiktų didesnę naudą ES mokesčių mokėtojams. Padėties apžvalgą 
sudaro trys dalys: 
 
a) santrauka, kurioje apžvelgiami pagrindiniai nagrinėjami dalykai; 
b) išsami ataskaita, kurioje aprašomas kontekstas ir pateikiama informacija apie ES biudžetą, ES lėšų naudojimo 
ir kitų finansinių srautų procesų dalyvius. Joje taip pat nurodytos galimybės ir poreikiai sprendžiant pabrėžiamus 
klausimus; 
c) atskiros pagrindinių DFP išlaidų kategorijų, ES pajamų šaltinių ir viešųjų pirkimų faktų suvestinės, kuriose 
apibendrintos pagrindinės ypatybės ir problemos. 
 
Finansų ir valstybių skolų krizės iškėlė keblių klausimų dėl ES vaidmens ir tolesnės raidos bei dėl to, ką reiškia 
priklausyti ES. Ilgos diskusijos prieš patvirtinant 2014–2020 m. DFP ir valstybių narių nenoras didinti mokėjimų 
biudžetą, atskleidė, kad ES finansavimas yra mažai patrauklus, kad į jį žiūrima kaip į siekį iškelti „Europos 
projektą“ virš nacionalinių reikalavimų. 
 
Metinis ES biudžetas yra nedidelis, palyginti su visomis valstybių narių pajamomis ir viešosiomis išlaidomis: jis 
sudaro vos 1 % visų jų BNPj ir apie 2 % visų jų viešųjų išlaidų. Jis taip pat sudaro tik dalį tos paramos, kuri skiriama 
kovai su finansų ir valstybių skolų krizėmis. 
 
Valstybių narių vyriausybės ir Europos Parlamentas tikisi iš ES biudžeto didelio skaidrumo. Tai, kad Audito Rūmai 
visus pastaruosius 20 metų teikė neigiamą nuomonę dėl ES lėšų panaudojimo, Europos Sąjungai yra problema. 
Neigiama nuomonė netyčia gali padėti pasklisti suvokimui, esą praneštos klaidos rodančios, jog ES biudžeto 
išlaidas rimtai veikia sukčiavimas ar korupcija, ir tai gali padaryti neigiamą poveikį piliečių pasitikėjimui ES 
institucijomis. 
 
Už gerą ir protingą ES lėšų panaudojimą yra atsakingos Komisija ir valstybės narės ir per pastaruosius keletą 
metų, kad tai užtikrintų, jos jau sėkmingai įgyvendino nemažai priemonių. Tačiau ta aplinkybė, kad 2014 m. 
pradedama nauja daugiametė finansinė programa, priimti susiję įgyvendinimo teisės aktai ir naujas finansinis 
reglamentas, kad Komisija įsipareigojo užtikrinti labiau į rezultatus orientuotą biudžetą, – visa tai atveria 
galimybes supaprastinti ir pagerinti ES biudžeto finansinį valdymą. 

 

 


