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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2019 m. spalio 8 d. 

„ES trečius metus iš eilės ir toliau tvariai užtikrina finansų 
valdymo patobulinimus“, – teigia auditoriai 
Savo 2018 m. metinėje ataskaitoje, paskelbtoje šiandien, Europos Audito Rūmai (EAR) daro 
išvadą, kad ES finansinėse ataskaitose „tikrai ir teisingai“ atspindima ES finansinė padėtis. 
Trečius metus iš eilės auditoriai pateikė sąlyginę nuomonę dėl finansinėse ataskaitose 
atspindimų finansinių operacijų tvarkingumo. Tai atspindi faktą, kad didelė dalis ES 2018 m. 
išlaidų nebuvo reikšmingai paveikta klaidų, ir kad tokios klaidos nebėra paplitusios visose 
išlaidų srityse. Be to, auditoriai teigia, kad vis dar lieka sunkumų didelės rizikos išlaidų srityse, 
kaip antai kaimo plėtros ir sanglaudos srityse. 

„Dėl finansų valdymo patobulinimų ES dabar atitinka aukštus atskaitomybės ir skaidrumo 
standartus naudojant viešąsias lėšas. Tikimės, kad naujos sudėties Komisija ir valstybės narės ir 
toliau dės šias pastangas, – teigė Europos Audito Rūmų pirmininkas Klaus-Heiner Lehne. 
– Naujos teisėkūros kadencijos pradžia ir naujas finansinio programavimo laikotarpis atveria 
naują galimybę. Politikos formuotojai turėtų ja pasinaudoti, kad sutelktų ES politikos sritis ir 
išlaidas į rezultatų ir pridėtinės vertės pasiekimą.“ 

Bendras su ES išlaidomis susijusių netikslumų lygis išliko stabilus tame pačiame intervale, kuris 
buvo nustatytas ankstesniais dvejais metais. Auditoriai 2018 m. išlaidose nustatė 2,6 % klaidų 
(2,4 % 2017 m. ir 3,1 % 2016 m.). Klaidos buvo daugiausia nustatytos didelės rizikos išlaidų 
srityse, kaip antai kaimo plėtros ir sanglaudos srityse, kuriose mokėjimai iš ES biudžeto yra 
atliekami siekiant kompensuoti paramos gavėjų patirtas išlaidas. Šioms išlaidų sritims taikomos 
sudėtingos taisyklės ir tinkamumo finansuoti kriterijai, dėl kurių gali atsirasti klaidų. 

 
Auditoriai teigia, kad užsitikrinusi atnaujintą lyderystę ES institucijose ir šiais metais įvykus 
Europos Parlamento rinkimams, ES yra svarbioje kryžkelėje ir turi pasinaudoti šiuo postūmiu teikti 
rezultatus. Kadangi ES biudžetas sudaro ne daugiau kaip 1 % visų valstybių narių bendrųjų 
nacionalinių pajamų, ypatingai svarbu, kad ES lėšos ne tik atitiktų taisykles, bet ir duotų rezultatų. 
 
Auditoriai taip pat akcentuoja ES biudžeto ir finansų valdymo sunkumus, kurie yra ypač svarbūs 
naujajam ilgalaikiam biudžeto ciklui. Valstybių narių struktūrinių ir investicinių fondų, kurie 
sudaro beveik pusę dabartinės daugiametės finansinės programos (DFP), įsisavinimo lygis vis dar 
yra žemas, nepaisant didesnio pagreičio ir 2018 m. gerokai išaugusio paraiškų skaičiaus. Komisija 
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turi imtis priemonių, kad išvengtų nederamo spaudimo mokėjimo poreikiams prieš prasidedant 
naujajai DFP (2021–2027 m.), o tai gali lemti pavėluotos dabartinės DFP paraiškos. Be to, 
garantijų, remiamų ES biudžeto lėšomis (92,8 milijardo eurų 2018 m. pabaigoje), padidėjimas 
prisideda prie biudžetui kylančios rizikos, kurią Komisija turės šalinti pagal naująją DFP.  
 

Pastabos leidėjams 

2018 m. ES išlaidos iš viso sudarė 156,7 milijardo eurų, o tai atitinka 2,2 % bendrų valdžios 
sektoriaus išlaidų valstybėse narėse kartu paėmus ir 1,0 % ES bendrųjų nacionalinių pajamų. 
2018 m. „Gamtos išteklių“ sritis sudarė didžiausią audituotų lėšų dalį (48 %), tuo tarpu 
„Sanglaudos“ išlaidų dalis sudarė 20 %, o konkurencingumas – 15 %. Kaip ir praėjusiais metais, 
auditoriai išnagrinėjo „Sanglaudos“ sritį remdamiesi kitų auditorių darbu valstybėse narėse ir 
Komisijos priežiūra. 
 
Kiekvienais metais auditoriai audituoja ES pajamas ir išlaidas ir tikrina, ar metinės finansinės 
ataskaitos yra patikimos, ir ar pajamų ir išlaidų operacijos atitinka galiojančias taisykles ES ir 
valstybių narių lygmeniu. 
 
ES finansinės ataskaitos rengiamos taikant apskaitos taisykles, pagrįstas tarptautiniais viešojo 
sektoriaus apskaitos standartais ir atspindi Sąjungos finansinę būklę 2018 m. pabaigoje ir tų metų 
finansinius rezultatus. ES finansinė būklė apima jos konsoliduotų subjektų tiek trumpalaikį, tiek 
ilgalaikį turtą ir įsipareigojimus metų pabaigoje.  

„Palanki“ nuomonė reiškia, kad skaičiai atspindi teisingą ir nešališką vaizdą ir atitinka finansinės 
apskaitos taisykles. „Sąlyginė“ nuomonė reiškia, kad auditoriai negali pateikti palankios 
nuomonės, tačiau nustatytos problemos nėra paplitusios. „Neigiama“ nuomonė reiškia plataus 
masto problemas.  

Siekdami parengti šią audito nuomonę, jie testuoja operacijų imtis, siekdami gauti statistiškai 
pagrįstus įverčius, parodančius, kokiu mastu pajamos ir įvairių sričių išlaidos yra paveiktos klaidų. 
Jie nustato įvertintą klaidų lygį, palyginti su 2 % reikšmingumo riba, kurią viršijus pajamos ir 
išlaidos laikomos netvarkingomis. Įvertintas klaidų lygis nėra sukčiavimo, neefektyvumo ar 
išeikvojimo matas, tai – įvertis pinigų, kurie neturėjo būti sumokėti iš ES biudžeto, nes buvo 
panaudoti visapusiškai nesilaikant atitinkamų ES ir nacionalinių taisyklių.  

Europos Audito Rūmai yra nepriklausomas Europos Sąjungos išorės auditorius. Jų audito 
ataskaitos ir nuomonės yra labai svarbi ES atskaitomybės grandinės sudėtinė dalis. Jos 
naudojamos reikalaujant atskaitomybės iš tų, kurie yra atsakingi už ES politikų ir programų 
įgyvendinimą: Komisijos, kitų ES institucijų ir įstaigų ir administracijų valstybėse narėse. EAR 
įspėja apie riziką, teikia patikinimą, nurodo trūkumus ir gerosios praktikos pavyzdžius bei teikia 
rekomendacijas ES politikos formuotojams ir teisės aktų leidėjams, kaip pagerinti ES politikų ir 
programų valdymą. 
Metinę ataskaitą dėl ES biudžeto, metinę ataskaitą dėl Europos plėtros fondų ir apibendrinantį 
dokumentą „2018 m. ES auditas trumpai“ galima rasti čia: eca.europa.eu. 
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