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„ES investicijoms ir išlaidoms reikia „visiškai 
naujo metodo“, teigia ES auditoriai 
Savo šiandien paskelbtoje metinėje ataskaitoje dėl ES biudžeto Europos Audito Rūmai ragina ES 
investicijų ir išlaidų valdymui taikyti visiškai naują metodą. Visi už ES lėšų valdymą atsakingi 
subjektai privalo imtis esminių pokyčių. Kaip buvo paminėta Europos Audito Rūmų ataskaitos 
pristatyme Europos Parlamentui, ES sprendimų priėmėjai privalo geriau suderinti biudžetą su 
ES ilgalaikiais strateginiais prioritetais ir geriau jį pritaikyti krizės sąlygoms. ES teisėkūros 
institucijos privalo užtikrinti, kad tvirtinant išlaidų schemas būtų aišku, kokių rezultatų reikia 
pasiekti ir ar jos yra tinkamos šalinti riziką, o finansų valdytojai turi užtikrinti, kad panaudotos 
lėšos atitiktų taisykles ir kad jomis būtų pasiekti numatyti rezultatai. 

Kaip ir kiekvienais metais nuo 2007 m., Europos Audito Rūmai, kaip nepriklausomi auditoriai, 
pasirašė Europos Sąjungos 2014 m. finansines ataskaitas. Jie savo paskutinėje ataskaitoje teigia, 
kad artėjanti dabartinio ES išlaidų ciklo peržiūra yra gera proga persvarstyti prioritetus ir įspėja, 
kad jei ES nori spręsti neatidėliotinas problemas, ji turi geriau valdyti savo biudžetą. ES būtina 
spręsti besikaupiančių vėluojamų panaudoti asignavimų problemą tam, kad „išlaisvintos lėšos“ 
galėtų būti panaudotos ten, kur jų labiausia stinga. Kai kurioms valstybėms narėms nėra lengva 
įsisavinti joms skirtas ES lėšas. Komisija paskirstė lėšas valstybėms narėms, pakankamai 
neatsižvelgusi į pastarųjų gebėjimą jas investuoti. Tuo pat metu taikant naujus ES politikų 
finansavimo būdus, neturėtų būti trukdoma viešai svarstyti ir audituoti finansinę riziką.  

Europos Audito Rūmų Pirmininkas Vítor Caldeira pareiškė: „ES privalo geriau investuoti savo 
lėšas. Ji privalo užtikrinti, kad jos investicijos geriau atitiktų jos prioritetus, būtų suformuluotos 
paprastesnės taisyklės rezultatams pasiekti, o ištekliai būtų valdomi efektyviau“.  

Ataskaitoje auditoriai pateikė palankią nuomonę dėl finansinių ataskaitų. Jie taip pat padarė 
išvadą, kad surenkant ES pajamas klaidų nebuvo. Tačiau įvertintas Europos Audito Rūmų išlaidų 
klaidų lygis sudarė 4,4 % (palyginti su 4,5 % 2013 m.). Tai nėra sukčiavimo, neefektyvumo ar 
išeikvojimo matas, tai – įvertis pinigų, kurie neturėjo būti sumokėti iš ES biudžeto, nes buvo 
panaudoti visapusiškai nesilaikant atitinkamų ES taisyklių.  

Auditoriai nustatė tokį pat įvertintą klaidų lygį (4,6 %) srityse, kurioms taikomas pasidalijamasis 
valdymas su valstybėmis narėmis, ir Komisijos tiesiogiai valdomose išlaidose. Didžiausi klaidų 
lygiai nustatyti „ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos“ išlaidose (5,7 %) ir 
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„konkurencingumo augimui ir darbo vietų kūrimui“ išlaidose (5,6 %). Mažiausias yra 
„administracinių išlaidų“ įvertintas klaidų lygis (0,5 %).  

Komisijos ir nacionalinių institucijų vykdyti taisomieji ir susigrąžinimo veiksmai pasidalijamojo 
valdymo srityse turėjo teigiamą poveikį įvertintam klaidų lygiui. Pasak auditorių, be šių veiksmų 
visų išlaidų klaidų lygis būtų buvęs 5,5 %, o ne 4,4 %. Tačiau jie pridūrė, kad galėjo būti ištaisyta 
daugiau klaidų ir paragino Komisiją, kad ši visapusiškai pasinaudotų savo galiomis dar labiau 
sumažinti klaidų kiekį ir susigrąžinti netinkamai panaudotas lėšas. 

 

Pastabos leidėjams: 

Europos Audito Rūmai yra nepriklausoma Europos Sąjungos audito institucija. Audito Rūmų 
audito ataskaitos ir nuomonės yra labai svarbi ES atskaitomybės grandinės sudėtinė dalis. Jų 
darbo rezultatai naudojami reikalaujant atskaitomybės – visų pirma per metinę biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo procedūrą – iš tų, kurie yra atsakingi už ES biudžeto valdymą. Visų pirma 
tai Europos Komisijos, bet taip pat ir kitų ES institucijų ir įstaigų atsakomybė. Tačiau dėl maždaug 
80 % lėšų – daugiausia žemės ūkio ir sanglaudos srityje – šia pareiga Komisija dalijasi su ES 
valstybėmis narėmis. Europos Audito Rūmai testuoja operacijų imtis, siekdami gauti statistiškai 
pagrįstus įverčius, parodančius, kokiu mastu pajamos ir įvairių sričių (politikos sričių grupių) 
išlaidos yra paveiktos klaidų.  

Iš viso 2014 m. ES biudžeto išlaidos sudarė 148,5 milijardo eurų, taigi kiekvienam piliečiui teko 
apie 300 eurų. Šios lėšos sudaro apie 1 % ES bendrųjų nacionalinių pajamų ir apie 2 % ES valstybių 
narių visų viešojo sektoriaus išlaidų.  

Jei norite gauti visą 2014 m. Europos Audito Rūmų metinę ataskaitą, galima susipažinti 
www.eca.europa.eu. 
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