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Gerbiamas pirmininke Martin Schultz, 

Gerbiami Europos Parlamento nariai, 

Gerbiama Komisijos pirmininko pavaduotoja K. Georgieva, 

Man garbė šioje Europos Parlamento plenarinėje sesijoje pristatyti Audito Rūmų metinę ataskaitą. 

Šiais metais ji paskelbta ypatingai sunkiu Europai metu. Visų Audito Rūmų darbuotojų vardu noriu 
pareikšti mūsų nuoširdžią užuojautą neseniai Paryžiuje įvykdytų žiaurių teroristinių išpuolių aukų 
šeimoms. Tie, kurie rengia išpuolius prieš Europos vertybes, iš tikrųjų puola mūsų demokratiją. Mes 
turime tvirtai ginti savo poziciją. 

Gerbiami nariai, 

Atėjo laikas, kai Europos solidarumas turi apginti pagrindines mūsų sutartyje nustatytas žmogaus 
vertybes. Tai taip pat laikas, kai ES ir valstybės narės turi spręsti kitus svarbius uždavinius:  

• skatinti užimtumą ir augimą;  

• patenkinti energijos poreikius ir tuo pat metu pasiekti klimato tikslus; ir  

• suvaldyti prieglobsčio ir migracijos srautus. 

Mūsų manymu, ES biudžetas galėtų būti investuojamas geriau ir daugelis Europai iškilusių sunkumų 
galėtų būti įveikti greičiau. Mūsų pastarųjų metų audito rezultatai rodo, kad būtinas visiškai naujas 
metodas: 

• sprendimų priėmėjai privalo geriau suderinti biudžetą su ES ilgalaikiais strateginiais prioritetais ir 
padaryti jį veiksmingesnį krizės sąlygomis; 

• teisėkūros institucijos privalo užtikrinti, kad būtų numatyti aiškūs lėšų panaudojimo schemų 
rezultatai ir rizikos, kurias galima prisiimti;  

• finansų valdytojai privalo užtikrinti, kad panaudojant lėšas būtų laikomasi taisyklių ir kad būtų 
pasiekiami numatyti rezultatai; 

Ateinančių metų daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūra yra išskirtinė proga 
persvarstyti mūsų prioritetus ir kai kurių išlaidų schemų koncepciją. O kol kas būtina padaryti daugiau 
naudojant esamas priemones.  

Mūsų ataskaitoje nustatytos ilgalaikės finansų valdymo problemos, kurias būtina spręsti. Tačiau prieš 
jas apžvelgdamas, norėčiau labai aiškiai pabrėžti, kad 2014 m. finansinės ataskaitos buvo 
„pasirašytos“. Jos yra patikimos ir jų atžvilgiu mes pateikėme palankią audito nuomonę.  

Leiskite man apžvelgti tas ES finansų valdymo sritis, kurios reikalauja dėmesio. 

Pirmiausia dar daug pinigų panaudojama nesilaikant ES finansinių taisyklių. Išlieka nuolatos aukštas 
mokėjimo klaidų lygis. Bendras įvertintas mokėjimo klaidų lygis 2014 m. buvo 4,4 % ir pastaruosius 
trejus metus jis buvo pastovus. 

Per pastaruosius keletą metų Komisija ir valstybės narės padarė pažangą klaidų prevencijos ir jų 
ištaisymo srityje. Tačiau klaidų galėjo būti ištaisyta dar daugiau, jei būtų pasinaudota visa turima 
informacija. 

Mūsų analizė parodė, kad yra galimybių parengti mažiau klaidoms palankias lėšų naudojimo schemas, 
pavyzdžiui, supaprastinant mokėjimo sąlygas ir procedūras. 

Antra, siekiant biudžeto veiksmingumo, ES turi geriau investuoti savo biudžetą. 
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Mes nustatėme, kad daugiametės finansinės programos galėtų būti geriau suderintos su ES strategija, 
tiek laikotarpių, tiek prioritetų atžvilgiu. 

Mes taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad aukšto lygmens ES tikslai ir politiniai siekiai nėra paverčiami 
aiškiais veiklos tikslais, kurie yra nepaprastai svarbūs veiksmingam valdymui ir ataskaitų apie 
veiksmingumą teikimui. 

Trečia, Europos Sąjungai būtina spręsti besikaupiančių vėluojamų panaudoti asignavimų problemą, 
ypač tam, kad „išlaisvintos“ lėšos galėtų būti panaudotos ten, kur jų labiausia stinga.  

Pavyzdžiui, kai kurioms valstybėms narėms nėra lengva įsisavinti joms skirtas ES lėšas, o finansinėse 
priemonėse ir toliau išlieka aukštas nepanaudotų lėšų lygis. 

Galiausiai, ES finansų valdymui būtų labai naudingas didesnis skaidrumas. Tai nepaprastai svarbu, 
norint išlaikyti piliečių pasitikėjimą. 

Mes rekomendavome Komisijai, kokių veiksmų ji turėtų imtis, kad padidintų skaidrumą, susijusį su 
ilgalaikiais pinigų srautų poreikiais, mokėjimų klaidomis ir atliktais pataisymais bei ES lėšų 
panaudojimo rezultatais. 

Tačiau taip pat svarbu užkrinti ES politikų, netiesiogiai finansuojamų iš ES biudžeto, skaidrumą. Taikant 
naujus ES politikų finansavimo būdus, neturėtų būti trukdoma viešai svarstyti ir audituoti finansinę 
riziką.  

Gerbiami nariai, 

Trumpai tariant, ES turi geriau investuoti savo pinigus. Ji turi stengtis užtikrinti:  

• kad investicijos geriau atitiktų Sąjungos prioritetus; 

• kad būtų suformuluotos paprastesnės taisyklės rezultatams pasiekti; ir 

• kad efektyviau būtų valdomi finansiniai ištekliai. 

Visa tai, kartu paėmus, iš tiesų sudarytų visiškai naują metodą. 

Pirmininke Martin Schulz, gerbiami nariai, 

Audito Rūmai šiuo sunkiu metu yra solidarūs su Europos Parlamentu ir kitomis ES institucijomis. 

Mūsų demokratijos gynimas ir mūsų piliečių gerovės užtikrinimas uždės nemažą naštą mūsų 
bendriems ištekliams. 

Padėti užtikrinti, kad šie ištekliai būtų panaudojami racionaliai, ir toliau išliks pagrindinis Europos 
Audito Rūmų uždavinys. 

Dėkoju už dėmesį. 


