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Gerbiamas Pirmininke, gerbiama posėdžio pirmininke, gerbiama pranešėja, gerbiami Europos Parlamento nariai, 
gerbiamas Komisijos nary,  

kaip buvęs narys, žinau, kad Europos Parlamente dabar pats darbymetis. Tai ne tik pats intensyviausias teisės aktų 
leidybos laikotarpis, bet taip pat, artėjant rinkimams į Europos Parlamentą, Jūsų institucijoje, kaip ir priklauso, 
vyksta aukšto lygio svarstymai dėl Europos ateities. 

Todėl, kaip Europos Audito Rūmų pirmininkas, tuo labiau turiu padėkoti Jums už tai, kad skyrėte pakankamai laiko 
aptarti mūsų metinę ataskaitą.  

Mes padėjome nemažai pastangų, kad galėtume Jums pateikti savo ES finansų valdymo 2017 metais padėties 
vertinimą. Šiuo vertinimu bus pradėta biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, kuri bus paskutinė šios 
kadencijos Parlamente. 

Kaip ir ankstesniais metais, taip ir dėl 2017 m. darome išvadą, kad ES finansinėse ataskaitose tikrai ir teisingai 
atspindima jos finansinė padėtis. Kaip ir praėjusiais metais, pateikiame sąlyginę nuomonę, o ne neigiamą 
nuomonę, dėl 2017 m. finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų tvarkingumo.  

Kitaip sakant, didelė mūsų patikrintų 2017 m. išlaidų dalis nebuvo reikšmingai paveikta klaidų, ir čia aš kalbu apie 
išlaidas, pagrįstas teisėmis į išmokas1, kitaip sakant, apie tas programas, kur paramos gavėjai gauna išmokas, jei 
atitinka tam tikras sąlygas. Šie teisėmis į išmokas pagrįsti mokėjimai sudaro daugiau nei pusę visų 2017 m. išmokų 
iš ES biudžeto. 

Be to, su ES išlaidomis susijusių pažeidimų lygis toliau mažėjo. Įvertintas klaidų lygis mokėjimuose 2017 metais 
buvo 2,4 % – t. y., mažesnis, palyginti su 3,1 % 2016 m. ir 3,8 % 2015 m. Tai parodo, kad ES finansų valdymo 
prasme yra tikrai gerame kelyje, ir to buvo pasiekta nepailstamomis Komisijos ir valstybių narių pastangomis.  

Leiskite man pristatyti kaip teigiamą pavyzdį mūsų išvadą, jog tiesioginiuose mokėjimuose iš Europos žemės ūkio 
garantijų fondo – kuris sudaro labai didelę šios DFP išlaidų kategorijos dalį – nėra reikšmingo klaidų lygio. 

Vis dėlto taip pat turiu pasakyti, kad dažnai būna pakankamai informacijos, kad būtų galima užkirsti kelią 
reikšmingai mūsų nustatytų klaidų daliai ar jas aptikti ir ištaisyti. Jei Komisija ir nacionalinės institucijos būtų šią 
informaciją panaudojusios, įvertintas klaidų lygis būtų buvęs mažesnis už mūsų ir pačios Komisijos reikšmingumo 
ribą netgi didesnėje ES biudžeto dalyje.  

Ponios ir ponai,  

atėjo laikas judėti į priekį. Valdymo ir kontrolės sistemos pagerėjo ir dabar mes turime galimybę pasinaudoti šiais 
pagerinimais atlikdami savo auditus. 

2017 m. mes išbandėme pakeistą metodą sanglaudos  srityje. Pagrindinis pokytis buvo tas, kad mes peržiūrėjome 
ir pakartotinai atlikome patikras ir kontrolę, kurias anksčiau vykdė už išlaidas atsakingi subjektai. Taikydami šį 
naują metodą, mes norime pateikti Jums Parlamente geresnių geografinių ir konkretiems fondams skirtų įžvalgų 
visos ES mastu išlaikydami išlaidų veiksmingumą.  

Per ateinančius metus mes išplėsime šį projektą į kitas išlaidų sritis, jei tik tam bus reikalingos sąlygos.  

                                                           

1 Išskyrus kai kurias kaimo plėtros schemas. 
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[Pone][Ponia] Pirmininke, aš su dideliu susidomėjimu perskaičiau neseniai paskelbtą 2018 m. „Parlameter“ tyrimą. 
Jis mane tikrai labai optimistiškai nuteikia dėl ateities, matant tokią tvirtą paramą ES narystei ir eurui. Tačiau jis 
taip pat rodo didelius paramos skirtumus, dėl kurių mes turime imtis priemonių.  

Metiniai ir daugiamečiai ES biudžetai savo esme yra skirstomieji įrankiai ir juos priimant dažnai iškyla politinių 
komplikacijų valstybėms narėms, kurios gali pasijusti „pralaimėjusios“. Mums Audito Rūmuose svarbu užtikrinti, 
kad nepriklausomai nuo to, kokie politiniai sprendimai yra priimami, piliečiai nuo Bukarešto iki Helsinkio ar 
Lisabonos galėtų savo akimis įsitikinti, ir todėl pasitikėti, kad ES lėšos buvo panaudotos ne tik teisingai, bet ir 
išmintingai.  

Mes šį procesą vadiname „veiksmingumo auditu“ ir aš galiu Jums patvirtinti, kad per artimiausius mėnesius ir 
metus Jus pasieks vis daugiau šių auditų. Daug diskusijų, kurias aš vedu šiame parlamente ir valstybių sostinėse, 
Audito Rūmus nuosekliai nukreipia darbui šia kryptimi. 

Ponios ir ponai,  

Audito Rūmai parodė, kad kelioms valstybėms narėms sunkiai sekasi gerai panaudoti Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų išteklius. Šia prasme mes sveikiname tai, kad Komisija pasiūlė keletą priemonių ateinančiam 
finansavimo laikotarpiui, kurios turėtų prisidėti prie geresnio Sanglaudos fondų lėšų įsisavinimo. Artimiausiomis 
dienomis mes paskelbsime savo išsamią nuomonę dėl susijusių teisės aktų.  

Tuo pat metu ES biudžetas ir toliau patiria didelį spaudimą dėl ateinantiems metams įsipareigotų mokėjimų   
sumos. Neįvykdyti įsipareigojimai („reste à liquider“) turėtų dar daugiau padidėti iki 2020 m. pabaigos. Mūsų 
nuomone, šis didėjančios neįvykdytų įsipareigojimų naštos klausimas būsimuoju daugiametės finansinės 
programos laikotarpiu turėtų būti prioritetinis.  

Ponios ir ponai,  

bendras ES biudžetas sudaro ne daugiau nei maždaug 1 % visos ES bendrųjų nacionalinių pajamų.  

Todėl nors yra svarbu, kad ES biudžetas būtų panaudojamas veiksmingai, mes taip pat turime būti realistais dėl to, 
ko galima pasiekti naudojant mums patikėtus pinigus. Europos Sąjunga tik tada gali tikėtis pelnyti arba išlaikyti 
savo piliečių pasitikėjimą, jeigu ji pateisins savo suformuotus lūkesčius.  

Parodykime jiems, kad mes galime įvykdyti ką žadėjome, įvykdyti efektyviai ir tokiu būdu, kuris iš tikrųjų kažką 
keičia. 

Dėkoju už dėmesį. 


