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„ES daugiausia dėmesio turi skirti su išlaidomis susijusių geresnių rezultatų 
pasiekimui“, – teigia ES auditoriai 
 
Šiandien paskelbtoje savo metinėje ataskaitoje dėl ES biudžeto Europos Audito Rūmai įspėja, kad įgyvendinant biudžeto 
sistemą per daug dėmesio skiriama vien tik lėšų panaudojimui ir kad būtina labiau akcentuoti rezultatų pasiekimą.   Kaip 
nepriklausomas auditorius, Europos Audito Rūmai patvirtino 2013 m. Europos Sąjungos finansines ataskaitas, tačiau 
pabrėžia, kad apskritai ES lėšų valdymas nei ES, nei valstybių narių lygmeniu vis dar nėra pakankamai geras.    
 
Anot ES auditorių, 2007–2013 m. išlaidų laikotarpiu pirmenybė buvo teikiama lėšų panaudojimui („jei nepanaudosi, 
prarasi“), o ne gerų rezultatų pasiekimui. Pavyzdžiui, atrenkant projektus ES lėšoms gauti visų pirma buvo atsižvelgiama į 
poreikį paskirstyti turimas ES lėšas, po to – į būtinybę atitikti taisykles ir tik tada, tačiau ribotai, – į rezultatų pasiekimą ir 
poveikio užtikrinimą.   
 
„Nuo šiol ES lėšos turi būti atidžiau valdomos ir kontroliuojamos“, – pareiškė Europos Audito Rūmų pirmininkas Vítor 
Caldeira. Europos Komisija ir valstybės narės turi daugiau dėmesio skirti tam, kaip jos panaudoja mūsų mokesčių mokėtojų 
pinigus. Mums reikia daugiau paskatų, kad galėtume pagerinti veiklos rezultatus ir lėšas panaudoti racionaliausiu būdu, be 
to, turi būti sudaromos geresnės kokybės ilgalaikės prognozės siekiant užtikrinti, kad Europos lygmeniu naudojant 
numatytas lėšas būtų skirta pakankamai pinigų. Vien tik laikytis įprastinės tvarkos nebepakaks“.  
 
Savo 2013 m. metinėje ataskaitoje ES auditoriai pateikė teigiamą nuomonę dėl ES finansinių ataskaitų patikimumo. Jie taip 
pat padarė išvadą, kad surenkant ES pajamas klaidų nebuvo. Tačiau įvertintas ES išlaidų klaidų lygis sudarė 4,7 % (palyginti 
su 4,8 % 2012 m.). Audito Rūmų klaidų lygio įvertis nėra sukčiavimo, neefektyvumo ar išeikvojimo matas. Tai įvertis pinigų, 
kurie neturėjo būti sumokėti iš ES biudžeto, nes buvo panaudoti nesilaikant atitinkamų ES taisyklių. Tipinės klaidos – 
išmokos įmonei, kuri buvo deklaruota kaip MVĮ, bet kuri iš tikrųjų priklauso didelei bendrovei, arba esamos viešosios 
sutarties papildymai nesuteikiant kitiems konkurso dalyviams galimybės pateikti savo pasiūlymą. 
 
Dauguma klaidų buvo aptiktos išlaidų srityse, kurias bendrai valdo valstybės narės ir Europos Komisija. Dvi vėl labiausiai 
klaidų paveiktos išlaidų sritys buvo Regioninė politika, energetika ir transportas (įvertintas klaidų lygis siekė 6,9 %) bei Kaimo 
plėtra, aplinka, žuvininkystė ir sveikata (klaidų lygis – 6,7 %).  Įvairiose pasidalijamojo valdymo srityse įvertintas klaidų lygis 
siekė 5,2 % palyginti su 3,7 % išlaidų programų, kurias daugiausia tiesiogiai valdo Komisija, įvertintu klaidu lygiu.  Pačios ES 
administracinių išlaidų įvertintas klaidų lygis sudarė 1 %. 
 
Komisijos ir nacionalinių institucijų vykdyti taisomieji ir susigrąžinimo veiksmai turėjo teigiamą poveikį įvertintam klaidų 
lygiui. Pasak ES auditorių, be šių veiksmų visų išlaidų klaidų lygis būtų buvęs 6,3, o ne 4,7 %.  Kaip ir anksčiau, didelės 
nustatytų klaidų dalies atveju ES auditoriai padarė išvadą, kad nacionalinės institucijos turėjo pakankamai informacijos, kad 
galėtų ištaisyti daugelį jų prieš Komisijai pateikdamos prašymą dėl išlaidų kompensavimo. Tai galėjo žymiai sumažinti klaidų 
lygį, pavyzdžiui, kaimo plėtros, aplinkos, žuvininkystės ir sveikatos politikos srityje jis galėjo sumažėti nuo 6,7 % iki 2,0 %.  
 
Audito Rūmai yra tvirtai įsipareigoję padėti ES institucijoms ir valstybėms narėms kaip galima geriau panaudoti ES lėšas, kad 
būtų gauti tokie rezultatai, kurių pagrįstai tikisi ES piliečiai. 
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2013 m. Europos Audito Rūmų metinė ataskaita paskelbta svetainėje www.eca.europa.eu 
 

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. Audito Rūmai testuoja operacijų 
imtis, siekdami gauti statistiškai pagrįstus įverčius, parodančius, kokiu mastu pajamos ir įvairių sričių išlaidos yra paveiktos 
klaidų.   
 
Iš viso 2013 m. ES biudžeto išlaidos sudarė 148,5 milijardo eurų, taigi kiekvienam piliečiui teko apie 290 eurų. Šios lėšos 
sudaro apie 1 % ES bendrųjų nacionalinių pajamų ir apie 2 % ES valstybių narių visų viešojo sektoriaus išlaidų.  
 
Europos Audito Rūmai taip pat paskelbė aiškinamąjį dokumentą „Žemės ūkio ir sanglaudos išlaidų 2007–2013 m. apžvalga“, 
kuriame apibendrinta ankstesniu išlaidų laikotarpiu įgyta su ES finansų valdymu ir kontrolės klausimais susijusi patirtis ir 
įvardyti naujuoju 2014–2020 m. išlaidų laikotarpiu laukiantys iššūkiai. 
 
Jei norite gauti daugiau informacijos apie 2013 m. Europos Audito Rūmų metinę ataskaitą, spauskite ČIA.  
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