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Auditoriai ragina užtikrinti didesnę atskaitomybę dėl ES 
finansų 
Europos Audito Rūmai šiandien paragino labiau akcentuoti ES biudžeto pridėtinę vertę, kartu užtikrinant 
didesnį lankstumą ir skaidrumą bei didesnę atskaitomybę. Pasiūlymai yra pateikti apžvalginiame 
pranešime „ES finansų ateitis: ES biudžeto veikimo reforma“. Šis pranešimas yra auditorių atsakas į 
Europos Komisijos diskusijoms skirtą dokumentą dėl ES finansų ateities, kuris yra svarbus žingsnis 
rengiant kitą daugiametę finansinę programą. 

Už apžvalginį pranešimą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Jan Gregor teigė, kad „nors teikti savo 
nuomones apie ES išlaidų dydį ar asignavimus arba ES pajamų pasirinkimą nėra Europos Audito Rūmų 
pareiga, mums yra pavesta teikti rekomendacijas dėl ES biudžeto sistemos finansų valdymo, skaidrumo ir 
atskaitomybės gerinimo“.  

Pagrindiniai auditorių pasiūlymai yra šie: 

Apibrėžti ES pridėtinę vertę 

Auditoriai ragina įtvirtinti svarią ES pridėtinės vertės koncepciją, kuri būtų naudojama nustatant ES 
biudžeto pridėtinės vertės didinimo galimybes, vertinant išlaidų programų veiksmingumą ir ES finansams 
kylančias finansinių priemonių ir garantijų rizikas. 

Auditoriai teigia, kad ši koncepcija taip pat turėtų apimti išsamesnę ir tikslesnę narystės ES sąnaudų, 
naudos ir grynųjų likučių sąvoką. Auditoriai Europos Komisijai siūlo išanalizuoti ir finansinius, ir 
nefinansinius narystės ES pranašumus. 

Vykdant ES biudžetą geriau reaguoti 

Auditoriai siūlo pagerinti ES biudžeto gebėjimą reaguoti į besikeičiančias aplinkybes, padarant jį lankstesnį 
ir įdiegiant rezervų, kurie būtų naudojami ilgalaikėms išlaidoms padengti ir atsižvelgti į nenumatytus 
įvykius, sistemą. 
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Paskelbti išsamų finansinį planą 

Auditoriai siūlo Komisijai paskelbti vidutinės trukmės–ilgalaikį ES biudžeto finansinį planą, kuris papildytų 
pasiūlymą dėl kitos daugiametės finansinės programos. Jis turėtų apimti numatytus neįvykdytus 
įsipareigojimus, išankstinį finansavimą ir neapibrėžtuosius įsipareigojimus, mokėjimų prognozę, 
ekonominės ir finansinės padėties analizę bei rizikos vertinimą. Pagrindiniai plano elementai turėtų būti 
atnaujinami kasmet.  

Labiau akcentuoti veiksmingumą 

Auditoriai siūlo ES finansinį planavimą derinti su strateginiais prioritetais, nustatyti pagrindinius siektinus 
rezultatus, mažinti išlaidų programų, tikslų ir rodiklių skaičių ir užtikrinti, kad ataskaitų teikimas būtų labiau 
supaprastintas ir prieinamas. 

Užtikrinti, kad ES finansai būtų skaidresni ir atskaitingesni 

Auditoriai ragina užtikrinti visapusišką visų ES finansų demokratinę priežiūrą. Tie patys atskaitomybės ir 
skaidrumo principai turėtų būti taikomi įstaigoms, kurioms taikomas ES biudžetas, kaip antai Europos 
Komisijai, ir įstaigoms, kurioms jis netaikomas, kaip antai Europos Centriniam Bankui ir Europos investicijų 
bankui (EIB). 

Atlikti visų su ES susijusių įstaigų viešuosius auditus 

Auditoriai teigia, kad jie turėtų galėti audituoti visas ES įstaigas bei ne pagal ES teisės sistemą įsteigtas ES 
politikas įgyvendinančias įstaigas. Tai apimtų Europos gynybos agentūrą, siūlomą Europos valiutos fondą, 
Europos stabilumo mechanizmą ir su ES biudžetu nesusijusias EIB operacijas.  

 

Pastabos leidėjams 

Antrąjį 2018 m. ketvirtį ES auditoriai taip pat ketina pateikti savo nuomones dėl Komisijos pasiūlymo dėl 
kitos daugiametės finansinės programos, bendros žemės ūkio politikos ateities, sanglaudos politikos 
supaprastinimo bei mokslinių tyrimų ir inovacijų programų supaprastinimo. Be to, jie ketina pateikti 
nuomones, skirtas teisėkūros pasiūlymams dėl nuosavų išteklių sprendimo ir, prireikus, teisėkūros aktams 
dėl sektorių išlaidų programų. 

 


