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Pranešimas spaudai
Liuksemburgas, 2017 m. gruodžio 14 d.

ES auditoriai praneša apie „naują metodą“, skirtą audituoti sanglaudos 
srities išlaidas 

Europos Audito Rūmai, atlikdami sanglaudos srities atitikties auditus, pradeda taikyti pakeistą metodą. Jie 
tikrins Europos Komisijos, savo audituojamo subjekto, pateiktą informaciją apie ES išlaidų teisėtumą ir 
tvarkingumą, tuo pat metu stengdamiesi geriau pasinaudoti valstybių narių audito institucijų darbo 
rezultatais. ES auditoriai šiandien paskelbė aiškinamąjį pranešimą apie savo metodą. Šis dokumentas yra 
informacijos šaltinis besidomintiems sanglaudos politika ir jų auditu.   

Europos Audito Rūmų tikslas bus nustatyti, ar Europos Komisijos pateikta informacija apie išlaidų teisėtumą ir 
tvarkingumą sanglaudos srityje yra tiksli ar ne. Praktiškai, remiantis šiuo pakeistu metodu, jie tikrins Europos 
Komisijos ir valstybių narių audito institucijų jau atliktas patikras. Šis darbas apima audito bylų peržiūrą ir 
pakartotinį audito darbą, kuris jau buvo atliktas paramos gavėjų lygmeniu.  Atsižvelgiant į tai, jie parengs išvadą 
apie Komisijos pateiktos informacijos apie kiekvieną programą, įskaitant bet kokį įvertintą likutinį klaidų lygį, ir 
apie visą sanglaudos sritį, patikimumą. Šis darbas taip pat turės įtakos jų bendrai nuomonei apie ES išlaidų 
teisėtumą ir tvarkingumą. 

„Tai yra didelis pokytis, atsižvelgiant į tai, kaip mes atliekame sanglaudos srities išlaidų auditą, – teigė Europos 
Audito Rūmų pirmininkas Klaus-Heiner Lehne. – Savo 2018–2020 m. strategijoje mes nusprendėme iš naujo 
įvertinti, kaip atliekame ES biudžeto auditą ir kaip galime padidinti patikinimo pareiškimo pridėtinę vertę. 2014–
2020 m. laikotarpiu tikimės galėsiantys pasinaudoti patikimesnėmis vidaus kontrolės sistemomis ir valstybių 
narių audito institucijų atliekamų auditų rezultatais. Tuomet galėtume judėti į priekį, Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikdami Komisijos informacijos apie sanglaudos srities išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą patikimumo 
nepriklausomą išorės vertinimą.“ 

Apie šių auditų rezultatus bus pranešta kitoje metinėje ataskaitoje (2017 m. patikinimo pareiškimo dalis). 

Pastabos leidėjams 

Europos Audito Rūmų aiškinamąjį pranešimą „Pakeistas Europos Audito Rūmų patikinimo pareiškimų auditų 
metodas sanglaudos srityje“ galima rasti čia: http://bit.ly/ECAcohesionBP  

 
 


