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Europos Audito Rūmai
yra 1977 m. įsteigta ES institucija, įsikūrusi Liuksemburge. Audito Rūmuose 
dirba 28 nariai – po vieną iš kiekvienos ES valstybės narės. Narių kandidatūras 
siūlo nacionalinės vyriausybės, juos skiria Taryba, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu. Audito Rūmuose dirba 900 darbuotojų iš visų ES valstybių narių. Mūsų 
auditoriai yra apskaitos, ekonomikos, viešojo administravimo ir teisės specialistai.

ES lėšų paskirties tikrinimas
Mes audito metu tikriname, ar tinkamai įgyvendinamos iš ES biudžeto 
finansuojamos politikos sritys ir racionaliausiai panaudojamos lėšos.

Finansiniai auditai
 • tikrinama, ar ES metinės finansinės ataskaitos yra teisingos

Atitikties auditai
 • tikrinama, ar ES pajamos ir išlaidos atitinka taisykles

Veiklos auditai
 • tikrinama, ar tinkamai panaudotos ES lėšos.

ES lėšų
tikrinimas 
visame pasaulyje



ES finansų valdymo gerinimas
Mes atsižvelgiame į visus ES lėšų aspektus, siekdami, kad jos būtų panaudotos 
veiksmingiausiai ir racionaliausiai. Europos Komisija įgyvendina beveik visas mūsų 
rekomendacijas, kurios padeda gerinti ES finansų valdymą visuose lygmenyse. 
Mūsų darbas taip pat padeda Europos Parlamentui ir Tarybai priimti pagrįstus 
sprendimus tvirtinant ES teisės aktus ir ES biudžetą.

Naujos užduotys
ES buvo suteikti nauji įgaliojimai kovoje su finansine ir ekonomine krize. Todėl 
mes esame atsakingi už kai kurių naujos valdymo sistemos aspektų, pavyzdžiui, 
Europos Centrinio Banko funkcijos vykdant bankų sektoriaus priežiūrą euro 
zonoje, auditą. Mes vertiname, ar ši sistema veikia gerai.

ES auditorius



Atskaitomybė už ES lėšų panaudojimą
Nors galutinė atsakomybė už tinkamą ES biudžeto naudojimą tenka Europos 
Komisijai, apie 90 % lėšų panaudojama bendrai su ES ar kitų šalių nacionalinėmis, 
regioninėmis ir vietos institucijomis.

Mes kasmet atliekame tūkstančius audito vizitų Sąjungoje ir kitose šalyse, 
tikrindami asmenis ir organizacijas, kurios gavo ES lėšas.

Savo audito ataskaitas 23 ES kalbomis skelbiame eca.europa.eu.

Mūsų audito ataskaitos yra labai svarbios Europos Parlamentui ir Tarybai 
užtikrinant veiksmingą ir demokratinę Komisijos darbo priežiūrą: praktinė ES 
atskaitomybė.

Mūsų indėlis ES atskaitomybės grandinėje
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ES biudžeto tikrinimas

Gamtos 
ištekliai 
40,48 %

Sanglauda
33,89 %

Metinė ataskaita

Mes kasmet tikriname, ar ES finansinės ataskaitos yra teisingos ir ar ES pajamų 
ir ES išlaidų operacijos atitinka taisykles. Mes testuojame apie 1 200 mokėjimų 
iš ES biudžeto imtį: auditui vykstame pas įvairius šias lėšas gavusius asmenis ar 
organizacijas ir vietoje tikrinime, ar buvo laikomasi mokėjimo sąlygų.

ES finansinės ataskaitos yra patikimos, bet ne visuomet 
buvo laikomasi taisyklių
2013 m. metinėje ataskaitoje padarėme išvadą, kad

 • ES finansinės ataskaitos yra teisingos ir

 • ES pajamos surinktos laikantis taisyklių, bet

 • ES išlaidose nustatyta per daug klaidų, kad būtų galima pateikti palankią 
nuomonę.

Klaidų lygiai išlaidų srityse skiriasi. Atlikus auditą matyti, kad regioninės 
politikos ir kaimo plėtros sritys, kurios yra valdomos kartu su ES šalimis, yra 
ypač paveiktos klaidų.

Saugumas ir pilietybė 1,48 %

Administracija 5,96 %

Europos vaidmuo pasaulyje 5,75 %

Konkurencingumas 12,08 %

Kita 0,36 %

Visos 2015 m. ES išlaidos
145,3 milijardo eurų



ES veiksmingumo 
tikrinimas

Specialioji ataskaita: Transportas 

Kelių tiesimui skirtos ES išlaidos

Mes patikrinome 24 ES remtus kelių tiesimo projektus Vokietijoje, Graikijoje, 
Lenkijoje ir Ispanijoje. Jie iš dalies buvo remiami ES lėšomis. Šių projektų išlaidos 
sudaro daugiau nei 3 milijardus eurų. Dauguma šių kelių padėjo sutrumpinti 
kelionės laiką ir padidinti saugumą.

Mes nustatėme, kad panašių kelių galutinės išlaidos šalyse skyrėsi daugiau nei 
43 %. To negalima paaiškinti vietinių geografinių sąlygų ar atlyginimų skirtumu. 
Vidutiniškai keliai kainuoja 23 % daugiau, nei buvo numatyta, ir projektų 
įgyvendinimas paprastai vėlavo devynis mėnesius. Be to, eismas baigtuose 
keliuose dažnai buvo mažesnis, nei numatyta, todėl galėjo būti pasirinkti pigiau 
kainuojantys sprendimai.

Mes rekomendavome:

 • nustatyti aiškius tikslus dėl kelionės laiko, saugos 
gerinimo ir kelių panaudojimo;

 • susieti ES finansavimą su ekonomiškai veiksmingų 
kelių tiesimo technologijų naudojimu ir

 • atverti galimybes statybų projektų konkurencijai visoje 
ES.



Specialioji ataskaita: Vystymosi pagalba 

ES pagalba po Haičio žemės drebėjimo

Mes tikrinome ES paramos atkūrimui po 2010 m. žemės drebėjimo Haityje (žuvo 
apie 230 000 žmonių ir apie 1,3 milijono žmonių neteko namų) veiksmingumą. 
Tarp daugelio paramą suteikusių tarptautinių organizacijų ES buvo pagrindinė 
paramos teikėja, skyrusi 1,23 milijardo eurų programų, kuriomis buvo remiama 
būsto statyba, sanitarijos ir higienos, sveikatos, maisto saugos priemonės ir 
vandens tiekimo sistemos, finansavimui.

Mes nustatėme, kad nors Europos Komisijos planavimas buvo geras, daugelio 
ES programų įgyvendinimas vėlavo, o kai kuriais atvejais pasiekta tik menka 
pažanga. Komisija susidūrė su rimtais pagalbos valdymo sunkumais dėl greitai 
besikeičiančių sąlygų ir silpnos nacionalinės administracijos.

Nors buvo suteikta didelė finansinė parama, o pagalba buvo teikiama tarptautiniu 
mastu, 2013 m. pabaigoje apie 210 000 žmonių vis dar gyveno palapinių 
stovyklose.

Mes rekomendavome, kad Komisija:

 • pagerintų rizikos valdymo gebėjimus ir parengtį;

 • užtikrintų skubios pagalbos, atkūrimo ir vystomojo bendradarbiavimo 
veiksmingas sąsajas ir

 • apsaugotų ES lėšas nuo iššvaistymo ir korupcijos.
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