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Gerbiamas Pirmininke,  
gerbiamas Komisijos nary G. Oettingeri,  
gerbiami Europos Parlamento nariai, 

šiemet Europos Audito Rūmai švenčia 40-ies metų jubiliejų. Kaip parodė šią savaitę čia 
vykusios diskusijos, per paskutinius keturis dešimtmečius Europos Sąjungos politinės, 
finansinės ir ekonominės aplinkybės smarkiai pasikeitė.  

Visi šie pastarojo meto iššūkiai patikrino mūsų piliečių pasitikėjimą Europos Sąjungos ir 
nacionalinėmis institucijoms, o mes, dirbdami šiose institucijose turime į juos atsižvelgti ir 
vykdyti įsipareigojimus savo atsakomybės srityse. Todėl man malonu pranešti geras 
naujienas.  

Mes nustatėme, kad 2016 m. ES finansinėse ataskaitose teisingai atspindima padėtis. Mes jas 
patvirtinome, kaip tai buvo daroma kasmet nuo 2007 metų. 2016 m. pajamose nebuvo 
reikšmingo klaidų lygio. Be to, nustatytas reikšmingas pagerėjimas, susijęs su įvertintu klaidų 
lygiu mokėjimuose iš ES biudžeto. Maždaug pusėje audituotų 2016 m. ES išlaidų klaidų lygis 
nesiekė 2 % reikšmingumo ribos.  

Tuo remdamiesi dėl 2016 m. mokėjimų mes pateikėme sąlyginę teigiamą nuomonę, o ne 
neigiamą nuomonę. Tai pirmoji sąlyginė nuomonė, kurią mes pateikėme nuo 1994 metų, kai 
buvo pradėtas teikti metinis patikinimo pranešimas. Tai yra svarbus su ES išlaidomis susijęs 
patobulinimas.  

Išsamiau: įvertintas bendras klaidų lygis ES išlaidose 2016 m. buvo 3,1 %, palyginti su 3,8 % 
2015 metais ir 4,4 % 2014 metais. 

„Teisėmis į išmokas“ pagrįsti mokėjimai, mokami už tam tikrų specialių sąlygų laikymąsi, 
sudaro apie 49 % ES išlaidų – klaidų lygis jose siekė mažiau nei 2 %. Jie apima tiesioginę 
pagalbą ūkininkams, stipendijas studentams ir tyrėjams bei personalo išlaidas.  

Tačiau aukštesni klaidų lygiai nustatyti „kompensacijų mokėjimuose“, atliekamuose grąžinant 
lėšas. 

Valstybių narių ir Komisijos veiksmais buvo sumažintas bendras įvertintas klaidų lygis, tačiau 
mes nustatėme, kad buvo pakankamai informacijos, kuri būtų padėjusi dar labiau užkirsti 
kelią daugeliui klaidų, jas nustatyti ir ištaisyti. Mūsų nuomone, tai reiškia, kad papildomos ES 
išlaidų kontrolės priemonės nėra būtinos, tačiau turi būti tinkamai sustiprintos esamos 
kontrolės priemonės. 

Taip pat noriu įspėti, kad bendra suma mokėjimų, kuriuos ES privalo atlikti iš būsimų biudžetų 
2016 m. buvo didesnė nei bet kada ir sudarė 238,8 milijardo eurų. Šių vėluojančių sumų 
išmokėjimas ir naujų vėlavimų išvengimas turėtų būti prioritetai planuojant ES išlaidas 
laikotarpiu nuo 2020 metų. 

Mūsų piliečiams svarbu žinoti, jog viešosios lėšos panaudojamos teisėtai. Tačiau taip pat, o gal 
dar labiau, žmonės nori žinoti, ką jie gavo už savo pinigus. Ar reikėjo nutiesti konkretų kelią ar 
pastatyti oro uostą konkrečioje vietoje? Ar darbo vietos iš tikrųjų buvo sukurtos ir ar buvo 
augimas? Siekdami atsakyti į šiuos klausimus, mes vis daugiau dėmesio skiriame 
veiksmingumui.  

Pastaraisiais metais daugelyje ES biudžeto sričių kontrolės sistemos, skirtos išvengti, aptikti ir 
ištaisyti klaidas, buvo pagerintos. Tai mums suteikia progą patobulinti patikinimo pareiškimą 
ir mes tikimės, kad šiomis sistemomis galėsime labiau pasikliauti nagrinėdami išlaidų 
tvarkingumą ateityje.  

Tai leis mums audituojant ES biudžetą pateikti Parlamentui ir Tarybai geresnės ir labiau 
pagrįstos informacijos. 



3 

Ponios ir ponai, 

ateityje mes ir toliau atliksime ES finansų ir mūsų piliečių interesų sergėtojo vaidmenį. Mes ir 
toliau būsime nepriklausomas balsas, atkreipiantis dėmesį į dalykus, kurie veikia gerai ir 
atskleisime tiesą tuomet, kai jie neveikia. Ir plačiai paplitusios dezinformacijos ir 
manipuliavimo duomenimis pasaulyje Europos Audito Rūmai toliau teiks patikimą ir nešališką 
informaciją. 

Visi kartu kiekviename teisėkūros ir biudžeto ciklo žingsnyje užtikrinkime, kad ES gali 
veiksmingai reaguoti į dalykus, kurie rūpi piliečiams. 

Dėkoju už dėmesį. 


