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PIRMININKO PRATARMĖ

Priartinti Audito Rūmus prie ES piliečių yra vienas iš mūsų pagrindinių tikslų ir sudėtinė mūsų uždavinio užtikrinant 
skaidrumą ir atskaitomybę dalis. Todėl aš labai džiaugiuosi galėdamas pristatyti jums pirmąją Europos Audito Rūmų 
metinę veiklos ataskaitą. Joje pateikta bendra Audito Rūmų apžvalga bei jų 2007 m. veiklos ataskaita; tais metais jie 
pažymėjo savo, kaip ES išorės auditoriaus, kurio užduotis – prisidėti prie fi nansų valdymo tobulinimo ir veikti kaip 
nepriklausomam jos piliečių interesų sergėtojui, 30 metų jubiliejų.

Pagrindinis Audito Rūmų indėlis – tai jų auditai ir ataskaitos, padedantys audituojamiesiems subjektams tobulinti 
fi nansų valdymą, o biudžeto įvykdymą tvirtinančioms institucijoms (Europos Parlamentui ir Tarybai) – prižiūrėti, kaip 
vykdomas ES biudžetas. Šioje ataskaitoje apžvelgtos 2007 m. paskelbtos Audito Rūmų ataskaitos. Joje nagrinėjamos 
pagrindinės išvados dėl 2006 m. biudžeto vykdymo ir dėl patikimo ES fi nansų valdymo.

Audito Rūmai ne tik teikia vykdyto fi nansų valdymo ataskaitą, jie taip pat aktyviai prisideda rengiant ES fi nansų 
kontrolės sistemą reglamentuojančius aktus. 2007-ieji buvo svarbūs metai ES lėšų valdymui. Skirsnyje „Audito Rūmų 
požiūris“ apibendrinta Audito Rūmų nuomonė apie svarbius pokyčius, susijusius su valstybių narių atskaitomybe ir 
Audito Rūmų indėliu į Europos Komisijos inicijuotą biudžeto reformos viešą aptarimą. 
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Nė vienas Audito Rūmų 2007 m. laimėjimas nebūtų buvęs įmanomas be juose dirbančių 850 darbuotojų pareigingumo, 
profesionalumo ir gebėjimų. Jie yra pagrindinis į ateitį žiūrinčios ir nuolatinio tobulėjimo siekiančios organizacijos 
privalumas. Šioje pirmojoje metinėje veiklos ataskaitoje išsamiai pateiktas Audito Rūmų reformos procesas, prasidėjęs 
2006 m. savęs įvertinimu. 2007 m. pažangos buvo pasiekta įgyvendinant veiksmų planą ir metų pabaigoje surengiant 
„kolegialią peržiūrą“, kurią atliko auditorių grupė iš Norvegijos, Kanados, Austrijos ir Portugalijos nacionalinių audito 
institucijų. Vienas pirmųjų šios reformos proceso laimėjimų buvo toliau pateiktas pareiškimas dėl misijos, vizijos, 
vertybių ir strateginių tikslų, juo mes vadovausimės savo veikloje, už kurią atsiskaitysime ateinančiais metais.

Tikiuosi, kad su malonumu ir naudingai perskaitysite mūsų pirmąją metinę veiklos ataskaitą.

 Vítor Manuel da Silva Caldeira
 Pirmininkas
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MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS 
IR STRATEGINIAI TIKSLAI

MISIJA

Europos Audito Rūmai yra ES institucija, įsteigta Sutartimi audituoti ES fi nansus. Kaip ES išorės 
auditorius jie padeda tobulinti ES fi nansų valdymą ir yra nepriklausoma Europos Sąjungos piliečių 

fi nansinių interesų sergėtoja.

VIZIJA

Pripažįstami dėl jų principingumo ir nešališkumo, gerbiami už profesionalumą bei darbo kokybę 
ir poveikį nepriklausomi ir dinamiški Audito Rūmai iš esmės padeda suinteresuotosioms šalims 

tobulinti ES fi nansų valdymą.
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VERTYBĖS

Nepriklausomumas, 
principingumas 
ir nešališkumas

Profesionalumas Pridėtoji vertė
Kruopštumas ir 

efektyvumas

Institucijos, jos narių ir 

personalo nepriklausomumas, 

principingumas ir nešališkumas.

Pateikti suinteresuotosioms 

šalims adekvatų rezultatą, 

nesivadovaujant jokiomis 

instrukcijomis ir ignoruojant bet 

kokį išorinį spaudimą.

Išlaikyti griežtus ir pavyzdinius 

standartus visais profesiniais 

aspektais. 

Dalyvauti plėtojant viešąjį auditą 

ES ir pasauliniu lygmenimis.

Rengti svarbias, aktualias, geros 

kokybės, patikimais faktais ir 

įrodymais pagrįstas ataskaitas, 

skirtas suinteresuotosioms 

šalims ir su jomis susijusias, 

pateikiant jose griežtą ir tvirtą 

žinią.

Padėti veiksmingai tobulinti ES 

valdymą ir prisidėti plėtojant ES 

lėšų valdymo atskaitomybę.

Branginti asmenybes, tobulinti 

talentus ir atlyginti už rezultatus.

Užtikrinti veiksmingą 

bendravimą siekiant skatinti 

kolektyviškumą.

Pasiekti maksimalaus 

efektyvumo visose darbo srityse.

STRATEGINIAI TIKSLAI
Savo misijai įvykdyti Europos Audito Rūmai patys parengė šiuos strateginius tikslus.

Profesionalumas Našumas Suinteresuotosios šalys Mokytis ir tobulėti

Laikytis griežtos metodikos ir 

tinkamos audito strategijos, 

gerinti viešojo audito praktiką, 

ES lėšų atžvilgiu taikyti bendrus 

audito standartus ir audito 

kriterijus, bendradarbiauti 

su ES aukščiausiomis audito 

institucijomis, užtikrinti 

rezultatyvią Bendrijos kontrolės 

sistemą

Atrinkti tinkamas audito 

temas, laikytis terminų, 

užtikrinti ataskaitų aiškumą ir 

įskaitomumą, atlikti kokybiškus 

veiklos auditus, siekti didesnio 

ataskaitų poveikio

Artimiau bendrauti su 

audituojamais subjektais 

skatinant geresnį audito 

proceso supratimą bei siekti, 

kad būtų geriau atsižvelgiama į 

audito rezultatus; plėtoti ryšius 

su Europos Parlamentu ir Taryba 

kaip su biudžeto įvykdymą 

tvirtinančiomis institucijomis; 

palaikyti veiksmingą ryšį su ES 

piliečiais

Mokytis iš kolegialių peržiūrų 

siekiant stiprinti ir tobulinti 

organizaciją, metodus, procesus 

ir našumą, taip pat siekti 

maksimalaus efektyvumo; 

vykdyti veiksmingą ir dinamišką 

žmogiškųjų išteklių politiką; 

rengti aukštos kokybės 

profesinius mokymo kursus; 

plėtoti infrastruktūrą; diegti IT 

strategijas
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AUDITO RŪMŲ VAIDMUO 
IR DARBAS

 KOKS YRA AUDITO RŪMŲ VAIDMUO?

Europos Sąjungos biudžetas yra apie 120 milijardų eurų, tai sudaro apie 1 % visų 27 valstybių narių bendrųjų 
nacionalinių pajamų (BNP). Palyginti su nacionaliniais biudžetais, ši dalis yra maža. Tačiau kai kurioms valstybėms 
narėms ES lėšos yra labai svarbios fi nansuojant valstybinio sektoriaus veiklą, o šių lėšų bendra suma artima kai kurių 
šalių, pavyzdžiui, Rumunijos, bendrosiomis nacionalinėms pajamoms arba joms prilygsta. Ilgainiui ES biudžeto, kurio 
didžiausia dalis tenka žemės ūkio ir sanglaudos politikoms, sudėtis keitėsi (žr. 1 langelį). 

Kiekvienais metais Taryba, kitaip sakant valstybių narių atstovai, bei tiesiogiai išrinktas Parlamentas tvirtina biudžetą 
pagal septynerių metų fi nansinę programą. Biudžetą siūlo bei už jo vykdymą atsako Europos Komisija. Labai 
didelė jo dalis – būtent žemės ūkio ir sanglaudos išlaidos – vykdoma bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. 
Priklausomai nuo taikomos lėšų panaudojimo schemos nacionalinėms administracijoms gali tekti atsakomybė už 
lėšų panaudojimo strategijų parengimą, naudos gavėjų ir projektų atranką bei mokėjimų atlikimą. Bendrijos lėšų 
panaudojimas ypatingas tuo, kad didelė dalis paraiškomis pagrįstų mokėjimų atliekama pagal pačių gavėjų, ar tai 
būtų visos ES ūkininkai, ar projektų vadovai, prašymus.
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1 LANGELIS. KOKIAM TIKSLUI ES PANAUDOJA SAVO PINIGUS?

ES biudžetas finansuojamas valstybių narių finansiniais įnašais 

(daugiausia pagrįstais bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis), 

taip pat muitais ir žemės ūkio mokesčiais. ES biudžetas iš esmės ir 

iš dalies dėl skirtingų kompetencijų yra skiriamas kitiems reikalams 

nei nacionaliniai biudžetai. Antai Europos Sąjunga nėra atsakinga 

už socialinio draudimo sistemas, kurios paprastai sudaro didelę 

nacionalinių išlaidų dalį. 

Pradedant septintuoju praeito amžiaus dešimtmečiu, žemės ūkio 

išlaidos, kurių didžiąją dalį sudaro išmokos ūkininkams visoje ES, 

sudarė didžiausią biudžeto dalį, nors pastaruoju metu jų dalis mažėja. 

2008 m. šiek tiek mažiau nei pusė biudžeto skirta gamtinių išteklių 

apsaugai ir valdymui, daugiausia žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. 

Pradedant devintuoju dešimtmečiu didžioji išlaidų dalis buvo kreipiama 

į sanglaudą, kitaip sakant į regioninį ir socialinį vystymąsi bendrai 

fi nansuojant platų projektų spektrą nuo kelių tiesimo Slovakijoje iki 

mokymo kursų bedarbiams Danijoje. Numatoma, kad 2008 m. išlaidos 

tvariam augimui, kurių liūto dalis tenka sanglaudai, sudarys 38 % 

biudžeto. Į šią išlaidų kategoriją patenka didelė moksliniams tyrimams 

skirta ES lėšų dalis. 

Be to, dideles sumas ES išleidžia vystymui ir humanitarinei pagalbai, 

taip pat Europos Sąjungai artimoms šalims ar šalims kandidatėms 

remti. Bendrijos institucijų administravimas sudaro apie 6 % 

biudžeto.

Pilietybė, laisvė, saugumas ir teisingumas

Europos Sąjunga kaip pasaulinis partneris

Administravimas

Sanglauda. Tvarus augimas

Žemės ūkis. Gamtinių išteklių išsaugojimas 

ir valdymas 

ES išlaidos

1 %

6 %

6 %

38 %

49 %
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Kad būtų galima tobulinti fi nansų valdymą ir atskaitomybę, demokratinėse visuomenėse egzistuoja svarstymui 
ir sprendimų priėmimui būtinos, visapusės ir tikslios, viešai prieinamos informacijos poreikis. Europos Sąjunga, 
kaip ir valstybės narės, turi išorės auditorių, kuris yra nepriklausomas piliečių fi nansinių interesų sergėtojas. Kaip ES 
išorės auditorius, Audito Rūmai tikrina, ar ES lėšų apskaita teisinga, ar jos panaudojamos laikantis taisyklių ir teisės 
aktų, taip pat deramai rūpinasi, kad lėšos būtų panaudotos ekonomiškiausiu būdu, kad ir kokiam tikslui jos būtų 
naudojamos.

Komisija, Parlamentas ir Taryba bei valstybės narės panaudoja Audito Rūmų darbo rezultatus ES biudžeto fi nansų 
valdymui tobulinti. Audito Rūmų darbas yra svarbus pagrindas kasmetinio biudžeto įvykdymo tvirtinimo procedūroje, 
kai Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacijomis, sprendžia, ar Komisija atliko savo biudžeto vykdymo 
pareigą praėjusių metų biudžeto atžvilgiu. Audito Rūmai neturi teisminių įgaliojimų.

Biudžeto srityse, kurioms taikomas pasidalijamasis valdymas, valstybės narės bendradarbiauja su Komisija įdiegiant 
priežiūros ir kontrolės sistemas – vidaus kontrolę – tinkamam ir taisykles atitinkančiam lėšų panaudojimui užtikrinti. 
Taigi vidaus kontrolė vykdoma tiek ES, tiek nacionaliniu lygmenimis. Be to darbo, kurį atlieka Europos Audito Rūmai, 
nacionalinių administracijų valdomas ir panaudojamas Europos Sąjungos lėšas audituoja daugybė nacionalinių 
audito institucijų.

 ES lygmuo

 Nacionalinis lygmuo

 
V

id
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u
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ko
n

tr
o

lė

 
Išo

rė
s a

u
d

ita
s

Komisija 

(Generaliniai 

direktoratai, Vidaus 

audito tarnyba)

Europos Audito Rūmai

Valstybės narės 

Įgyvendinančios institucijos

Nationalinės audito 

institucijos

ES biudžeto vidaus kontrolės ir išorės audito schema
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 KĄ AUDITO RŪMAI DIRBA?

Audito Rūmai atlieka trijų skirtingų tipų auditus 1: fi nansų, atitikties ir veiklos. Juos atliekant atsakoma į šiuos tris 
klausimus:

Didžioji dalis Audito Rūmų fi nansų ir atitikties auditų atliekami metinio patikinimo pareiškimo, kuris yra pateikiamas 
metinėje ES biudžeto vykdymo ataskaitoje, kontekste. EB sutartyje reikalaujama, kad Audito Rūmai teiktų tokį 
pareiškimą – arba nuomonę – dėl fi nansinių ataskaitų patikimumo ir jose atspindimų operacijų teisėtumo ir 
tvarkingumo. Šia prasme atspindimos operacijos – tai dažniausiai mokėjimai iš ES biudžeto galutiniams naudos 
gavėjams. Metinis patikinimo pareiškimas paprastai vadinamas jo prancūziškuoju akronimu DAS (Déclaration 

d’Assurance).

1 Daugiau informacijos apie Audito Rūmų metodiką rasite Audito Rūmų svetainėje (www.eca.europa.eu) paskelbtuose vadovuose.

Ar pagal galiojančius fi nansinės atskaitomybės teisės aktus fi nansinės ataskaitos teisingai • 
atspindi metų fi nansinę padėtį, rezultatus ir pinigų srautus visais reikšmingais atžvilgiais? (fi nansų 
auditas)

Ar veikla, fi nansinės operacijos ir informacija visais reikšmingais atžvilgiais atitinka jiems taikomus • 
teisės ir norminius aktus? (atitikties auditas)

Ar fi nansų valdymas patikimas, t. y. ar panaudota įmanomai mažai lėšų (ekonomiškumas), ar • 
rezultatai pasiekti panaudojus mažiausius galimus išteklius (efektyvumas) ir ar pasiekti užsibrėžti 
tikslai (rezultatyvumas)? (veiklos auditas) 

kg806732inside.indd   11 7/07/08   13:25:49



12

 KAIP AUDITO RŪMAI ATLIEKA AUDITĄ?

Audito Rūmų ES fi nansinių ataskaitų auditas yra atliekamas, laikantis tarptautinių audito standartų (ISA – International 

Standarts on Audit), kurie taikomi viešajame ir privačiajame sektoriuje. Tačiau šiuo metu taikomi tarptautiniai audito 
standartai ne visiškai tinka Audito Rūmų taikomam atitikties auditui. Audito Rūmai kartu su nacionalinėmis audito 
institucijomis aktyviai padeda standartų nustatymo įstaigoms (INTOSAI, IFAC) 2 plėtoti tarptautinius standartus.

Siekiant pateikti patikinimą dėl to, ar mokėjimai atitinka teisės ir norminius aktus, Audito Rūmai panaudoja tuo 
pat metu priežiūros ir kontrolės sistemų, padedančių aptikti ir ištaisyti teisėtumo ir tvarkingumo klaidas, analizės ir 
pačių operacijų (mokėjimų) imties patikrų rezultatus (žr. 2 langelį). Kai atlikus sistemų testus nustatoma, kad jos 
yra patikimos, Audito Rūmams reikia patikrinti mažiau operacijų, kad padarytų pagrįstą išvadą dėl jų teisėtumo ir 
tvarkingumo. Audito Rūmų išvadoms paremti naudojami ir kiti šaltiniai, pavyzdžiui, kitų auditorių darbas.

Audito Rūmai, veiklos audito metu vertindami valdymo ir priežiūros sistemas bei informaciją apie veiklos efektyvumą, 
vadovaujasi ir teisės aktuose nustatytais kriterijais, ir patikimo fi nansų valdymo principais bei taiko kelias skirtingas 
audito metodikas.

Rinkdamiesi, kurį veiklos auditą atlikti, Audito Rūmai siekia nustatyti, kurios audito temos gali turėti didžiausią poveikį 
siekiant galimo patobulinimo ES lėšų panaudojimo ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.

2 INTOSAI – Tarptautinė aukščiausiųjų audito institucijų organizacija. IFAC – Tarptautinė apskaitininkų federacija.
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2 LANGELIS. AUDITO RŪMŲ ATLIEKAMI MOKĖJIMŲ IŠ ES BIUDŽETO AUDITAI VIETOJE

Audito Rūmai neturi tiek išteklių, kad galėtų išsamiai patikrinti visas 

ES biudžetines operacijas. Todėl DAS kontekste jie naudoja statistinius 

imčių sudarymo metodus, leidžiančius pasiekti visai populiacijai 

reprezentatyvų rezultatą. Tai reiškia, kad iš visų ES biudžeto 

sričių (pvz., žemės ūkio) atsitiktinai atrinktų operacijų sudaroma 

reprezentatyvi imtis nuodugniam testavimui. Audito Rūmai ištiria šią 

operacijų grandinę iki pat galutinio paramos gavėjo, pavyzdžiui, pietų 

Vokietijos ūkininko. Tuomet Audito Rūmai atlieka patikras vietoje, 

pavyzdžiui, išmatuoja ūkio dirbamos žemės plotą, kad patikrintų, ar 

paraiška atitinka tikrovę.

Statistinis Audito Rūmų imties pobūdis reiškia, kad rezultatus galima 

ekstrapoliuoti į visą tiriamąją populiaciją, t. y. į konkrečią pajamų ar 

išlaidų sritį, ir po to kartu su informacija, gauta vertinant sistemas, 

jie gali būti panaudoti bendrai audito išvadai pagrįsti. Kad nustatytų, 

kokio pobūdžio nuomonę reikia pareikšti, Audito Rūmai praktiškai 

sutikrina savo atliktų statistinių imčių testų rezultatus su tuo, ką jie 

laiko priimtina riba, t. y. vadinama reikšmingumo riba.

Šiame paveiksle parodyta, kaip Audito Rūmai atrenka operacijas išsamiam 

testavimui. Iš tikrųjų Audito Rūmų imties sudarymo procedūros yra 

sudėtingesnės, pavyzdžiui, siekiant pagerinti audito darbo efektyvumą, imtis 

gali būti sudaroma dviem etapais.

Atsitiktinė atranka sudarant 

reprezentatyvią imtį

Išmoka ūkiui pietų Vokietijoje

Visų žemės ūkio išmokų populiacija
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VALDYMAS IR ORGANIZAVIMAS

 EUROPOS AUDITO RŪMŲ STRUKTŪRA

Audito Rūmai veikia kaip kolegialus organas, susidedantis iš 27 narių – po vieną iš kiekvienos valstybės narės. Kolegija 
priima visas audito ataskaitas ir nuomones. Ji taip pat priima sprendimus, susijusius su Audito Rūmų organizavimu 
ir administravimu.

Audito Rūmai yra organizuoti į penkias audito grupes, prie kurių yra priskirti nariai. Kaip parodyta organizacijos 
schemoje (žr. p. 17), yra keturios sektorinės grupės, apimančios įvairias biudžeto dalis (gamtos išteklių išsaugojimas 
ir valdymas; struktūrinė, transporto, mokslinių tyrimų ir energetikos politikos; išorės veiksmai; nuosavi ištekliai, 
bankininkystė, administracinės išlaidos, Europos bendrijos institucijos ir įstaigos, vidaus politika). Kiekvienai grupei 
pirmininkauja seniūnas, jį išrenka jos nariai iš savo tarpo dvejų metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta.

Penktoji audito grupė (CEAD, arba koordinavimas, komunikacija, vertinimas, užtikrinimas ir plėtotė) atsakinga už 
„horizontaliuosius“ klausimus, pavyzdžiui, patikinimo pareiškimo koordinavimą, kokybės užtikrinimą, Audito Rūmų 
audito metodikos plėtotę bei jų informaciją apie darbą ir rezultatus.

Administracinis komitetas, sudarytas iš visoms audito grupėms atstovaujančių narių, rengia visus administracinius 
klausimus, teikiamus ofi cialiai patvirtinti Audito Rūmams.

 NARIAI

Audito Rūmų narius, kuriuos siūlo atitinkamos valstybės narės, skiria Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu. 
Nariai skiriami šešerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta. Eidami savo pareigas, jie turi būti visiškai nepriklausomi, 
o jų veikla – atitikti bendrą Europos Sąjungos interesą. 

Kiekvienas narys, be to, kad dalyvauja kolegijos darbe, priima galutinius sprendimus dėl auditų ir nuomonių bei 
kitais strateginiais ir administraciniais klausimais, atsako už savo asmeninę užduotį, pirmiausia už auditą. Patį audito 
darbą paprastai atlieka audito padalinių auditoriai, o jiems vadovauja atsakingas narys, padedamas savo asmeninio 
kabineto. Jis arba ji teikia ataskaitą grupės ir Audito Rūmų lygmeniu, o ataskaitą priėmus, – Europos Parlamentui, 
Tarybai ir kitoms susijusioms suinteresuotosioms šalims. 

2007 m. sausio 1 d. į ES įstojus Bulgarijai ir Rumunijai, į Audito Rūmus atėjo dirbti du nauji nariai Nadejda Sandolova ir 
Ovidiu Ispir. Po metų, 2008 m. sausio 1 d., trys nauji nariai – Michel Cretin (Prancūzija), Henri Grethen (Liuksemburgas) 
ir Harald Noack (Vokietija) – atėjo dirbti vietoj kadenciją baigusių kolegų. Be to, keturiems nariams (Austrijos, 
Nyderlandų, Jungtinės Karalystės ir Graikijos) buvo pratęsti įgaliojimai dar vienai šešerių metų kadencijai.
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PIRMININKAS

Jacek
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Henri
GRETHEN (LU)

Maarten B.
ENGWIRDA (NL)

Máire
GEOGHEGAN-QUINN (IE)

David
BOSTOCK (UK)
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PETRUŠKEVIČIENĖ (LT)

Massimo
VARI (IT)

Ovidiu
ISPIR (RO)

Igors
LUDBORŽS (LV)

Juan
RAMALLO MASSANET (ES)

Nadejda
SANDOLOVA (BG)

Jan
KINŠT (CZ)
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ALA-NISSILÄ (FI)

Michel
CRETIN (FR)

Vítor Manuel
da SILVA CALDEIRA (PT)

Morten Louis
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WEBER (AT)
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SARMAS (EL)
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ANTONČIČ (SI)
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HALÁSZ (HU)

EUROPOS AUDITO 
RŪMAI 2008 METAIS
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 PIRMININKAS

Europos Audito Rūmams vadovauja pirmininkas, kurį trejų metų kadencijai su galimybe ją pratęsti iš savo tarpo 
išrenka nariai. Jo arba jos vaidmuo būti primus inter pares – pirmajam tarp lygių. Jis arba ji pirmininkauja Audito 
Rūmų posėdžiams, užtikrina, kad būtų įgyvendinti Audito Rūmų sprendimai ir kad institucija ir jos veikla būtų gerai 
administruojama.

Pirmininkas atstovauja Audito Rūmams palaikant jų išorės santykius, ypač su biudžeto įvykdymą tvirtinančia institucija, 
kitomis ES institucijomis ir aukščiausiomis valstybių narių ir valstybių gavėjų audito institucijomis.

2008 m. sausio 16 d. 11-uoju Audito Rūmų pirmininku buvo išrinktas Portugalijos narys Vítor Manuel da Silva 
Caldeira. 

 GENERALINIS SEKRETORIUS

Generalinis sekretorius yra institucijos aukščiausiosios kategorijos personalo narys, kurį Audito Rūmai skiria 6 metų 
kadencijai su galimybe ją pratęsti. Jis arba ji atsako už Audito Rūmų personalo valdymą ir administravimą, įskaitant 
profesinį mokymą ir vertimo tarnybą, kurią sudaro po vieną kiekvienos ofi cialios kalbos, išskyrus gėlų (22 kalbos), 
skyrių. Generalinis sekretorius taip pat atsako už Audito Rūmų sekretoriatą.

2007 m. liepos 1 d. dabartinio Audito Rūmų generalinio sekretoriaus Michelio Hervé kadencija buvo pratęsta.

 AUDITO RŪMŲ PERSONALAS

Audito Rūmuose dirba apie 850 darbuotojų (2007 m. gruodžio 31 d. – 836): auditoriai (484), vertėjai (162) ir 
administracijos personalas. Audito Rūmų auditoriai atstovauja plačiam profesijų spektrui ir patirčiai, įgytai tiek 
viešajame, tiek privačiajame sektoriuose, įskaitant apskaitą, fi nansų valdymą, vidaus ir išorės auditą, teisę ir ekonomiką. 
Kaip ir kitose ES institucijose, Audito Rūmuose dirba visų valstybių narių piliečiai.
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PIRMININKO KABINETAS
I AUDITO GRUPĖ

GAMTOS IŠTEKLIŲ IŠSAUGOJIMAS 
IR VALDYMAS

Hubert WEBER, seniūnas
Gejza Zsolt HALÁSZ
Olavi ALA-NISSILÄ
Július MOLNÁR
Kikis KAZAMIAS
Michel CRETIN

II AUDITO GRUPĖ
STRUKTŪRINĖ, TRANSPORTO, MOKSLINIŲ 

TYRIMŲ IR ENERGETIKOS POLITIKOS

David BOSTOCK, seniūnas
Massimo VARI
Harald NOACK
Kersti KALJULAID
Ovidiu ISPIR
Henri GRETHEN

O
R
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III AUDITO GRUPĖ
IŠORĖS VEIKSMAI

Maarten B. ENGWIRDA, seniūnas
Jacek UCZKIEWICZ
Karel PINXTEN
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Jan KINŠT

IV AUDITO GRUPĖ
NUOSAVI IŠTEKLIAI, BANKININKYSTĖ, 

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, EUROPOS 
BENDRIJOS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS, 

VIDAUS POLITIKA

Ioannis SARMAS, seniūnas
Irena PETRUŠKEVIČIENĖ
Juan RAMALLO MASSANET
Morten Louis LEVYSOHN
Igors LUDBORŽS
Nadejda SANDOLOVA

CEAD GRUPĖ
KOORDINAVIMAS, KOMUNIKACIJA, 

VERTINIMAS, UŽTIKRINIMAS IR PLĖTOTĖ

Josef BONNICI, 
už DAS atsakingas narys, seniūnas

Vojko Anton ANTONČIČ, 
už ADAR atsakingas narys

Lars HEIKENSTEN, 
už komunikaciją atsakingas narys

Olavi ALA-NISSILÄ (AG I)

Jacek UCZKIEWICZ (AG III)

Kersti KALJULAID (AG II)

Irena PETRUŠKEVIČIENĖ (AG IV)

GENERALINIS SEKRETORIATAS

Michel HERVÉ, 
generalinis sekretorius

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA, 
Pirmininkas

EŽŪGF – fi nansinis auditas• 
BŽŪP – centrinės sistemos• 
EŽŪGF – rinkos• 
EŽŪFKP• 
IAKS• 
EŽF, aplinka ir sveikata• 

Audito Rūmų veiklos priežiūra• 
Ryšiai su Europos Bendrijų • 
institucijomis
Ryšiai su AAI ir tarptautinėmis audito • 
organizacijomis
Teisės reikalai• 
Vidaus auditas• 

Struktūrinė politika – fi nansinis • 
auditas
Struktūrinė politika – veiklos auditas• 
Transportas, moksliniai tyrimai ir • 
energetika – fi nansinis auditas
Transportas, moksliniai tyrimai ir • 
energetika – veiklos auditas

Bendradarbiavimas vystymosi • 
labui (bendrasis Europos Sąjungos 
biudžetas)
Pasirengimo stojimui ir kaimynystės • 
politikos
Europos plėtros fondai (Afrikos, • 
Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno 
šalys)

Europos Sąjungos nuosavi ištekliai• 
Europos Sąjungos institucijų • 
administravimo išlaidos
Europos Sąjungos vidaus politika• 
Paskolų gavimas, teikimas ir • 
bankininkystė
Europos bendrijos agentūros ir kitos • 
decentralizuotos įstaigos

Audito metodika ir pagalba• 
Kokybės kontrolė• 
Komunikacija ir ataskaitos• 
Audito priežiūra bei pagalba • 
fi nansiniam ir (arba) atitikties auditui
Finansinių ataskaitų ir pareigūnų • 
pareiškimų patikimumas

Žmogiškieji ištekliai• 
Informacinės technologijos • 
ir telekomunikacijos
Finansai ir administracija• 
Vertimas• 
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AUDITO ATASKAITŲ 
IR NUOMONIŲ APŽVALGA 3

3 Šio skirsnio tikslas ne tiek pateikti Audito Rūmų ataskaitų ir nuomonių santrauką, kiek su jomis supažindinti. Smulkiau su išsamiais 
Audito Rūmų priimtais dokumentais skaitytojai gali susipažinti Audito Rūmų interneto svetainėje (www.eca.europa.eu).

Paprastai Audito Rūmų fi nansų ir atitikties auditų rezultatai skelbiami metinėse ataskaitose apie ES bendrąjį biudžetą 
ir ataskaitose apie Europos plėtros fondus (EPF), taip pat specialiosiose ataskaitose apie Sąjungos agentūras. Veiklos 
auditų rezultatai skelbiami specialiosiose atitinkamų metų ataskaitose. Be to, Audito Rūmai skelbia nuomones apie 
teisės aktus, galinčius turėti poveikį fi nansų valdymui.

 2006 FINANSINIŲ METŲ METINĖS ATASKAITOS

 METINĖ ES BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA

Kaip Audito Rūmai ne kartą pažymėjo savo metinėse ES bendrojo biudžeto vykdymo ataskaitose, gero ES biudžeto 
valdymo pagrindas yra pakankamos ir tinkamos Komisijos ir valstybių narių naudojamos vidaus kontrolės sistemos. 
Pastaruosius keletą metų Audito Rūmai pripažino Komisijos pastangas skatinti ir taikyti patobulintas vidaus kontrolės 
ir valdymo procedūras, apimančias tuo pat metu ES fi nansinių ataskaitų patikimumą ir juose įrašytų operacijų 
teisėtumą ir tvarkingumą. 2006 m. metinėje ataskaitoje Audito Rūmai tęsė šią tradiciją nurodydami patobulintas, – 
kartais gerokai patobulintas, – sritis, taip pat jie atkreipė dėmesį į dideles išlaidų sritis, kuriose padėtis ir toliau lieka 
nepatenkinama.

Audito Rūmai padarė išvadą, kad Europos Bendrijų galutinės metinės fi nansinės ataskaitos, rodančios 2006 m. ES 
biudžeto vykdymą, visais reikšmingais aspektais teisingai atspindi Bendrijos fi nansinę padėtį ir rezultatus, išskyrus tai, 
kad į balanso eilutes „mokėtinos sumos“ ir „išankstinis fi nansavimas“ įrašytos per didelės sumos. Todėl buvo pažymėta, 
jog tam, kad neseniai kaupimo principu pradėtos tvarkyti sąskaitos būtų visiškai patenkinamos ir būtų galima visiškai 
išnaudoti jų, kaip patikimos valdymo ir priežiūros informacijos, potencialą, reikia toliau siekti pažangos.
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Dėl biudžeto sričių, sudarančių didžiąją Bendrijų galutinėse metinėse fi nansinėse ataskaitose įregistruotų mokėjimų 
dalį, – žemės ūkio (visų pirma išlaidų srityse, kurių neapima IAKS kontrolės sistema), struktūrinių politikų, vidaus 
politikos ir didelės išorės veiksmų dalies, – Audito Rūmai pateikė neigiamą nuomonę dėl teisėtumo ir tvarkingumo 
bei padarė išvadą, kad klaidų poveikis mokėjimams šiose išlaidų srityse vis dar reikšmingas. Priežiūros ir kontrolės 
sistemomis tik iš dalies pavyksta valdyti su operacijų teisėtumu ir tvarkingumu susijusių klaidų riziką. Audito Rūmai 
pabrėžė, kad sudėtingi ar neaiškūs tinkamumo kriterijai arba sudėtingi teisiniai reikalavimai turėjo rimtą poveikį 
operacijų teisėtumui ir tvarkingumui.

Tačiau Audito Rūmai pažymėjo, kad žymiai sumažėjo įvertintas bendras klaidų lygis žemės ūkio operacijose ir padarė 
išvadą, kad integruota administravimo ir kontrolės sistema (IAKS), tinkamai taikoma, yra veiksminga sistema ribojant 
neteisėtų išlaidų riziką. Be to, Audito Rūmai padarė išvadą, kad reikšmingų klaidų nebuvo su įsipareigojimais ir 
pajamomis susijusiose operacijose, taip pat administracinių išlaidų, didžiosios dalies pasirengimo stojimui strategijos 
ir dalies išorės veiksmų mokėjimuose (žr. 3 langelį).
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3 LANGELIS. OPERACIJŲ TEISĖTUMO IR TVARKINGUMO APIBENDRINIMAS PAGAL IŠLAIDŲ SRITIS

Lentelėje apibendrintas visų priežiūros ir kontrolės sistemų įvertinimas, 

kaip jis suformuluotas atitinkamuose 2006 m. metinės ataskaitos 

skyriuose, ir pateikti bendri Audito Rūmų atliktų reprezentatyvių 

operacijų imčių testų rezultatai. Sistemos klasifikuojamos kaip 

„iš dalies patenkinamos“, kai nustatoma, kad kai kurios kontrolės 

priemonės dirba adekvačiai, o kitos ne. Taigi atsižvelgiant į visumą 

jos gali neužkirsti kelio klaidoms operacijose iki priimtino lygio. 

Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į kai kuriuos „priežiūros ir kontrolės 

sistemų veikimo“ trūkumus administracinių išlaidų srityje.

Lentelėje parodyti pagrindiniai elementai, tačiau nebuvo galimybės 

parodyti visas svarbias detales. Skaitytojams, norintiems susipažinti 

su išsamia analize, rekomenduojame žiūrėti visą 2006 m. metinės 

ataskaitos dokumentą.

Specialieji 2006 fi nansinių metų 
metinės ataskaitos vertinimai

Priežiūros ir kontrolės 
sistemų veikimas

Klaidų lygis

Nuosavi ištekliai

Bendra žemės ūkio 
politika

IAKS
Iš viso 
BŽŪP 

IAKS

ne IAKS ne IAKS

 Struktūrinės operacijos

Išorės veiksmai

External actions

Būstinės ir 
delegacijos

Įgyvendinančiosios 
organizacijos

Pasirengimo stojimui 
strategija

Phare/ 
ISPA

SAPARD

Administravimo išlaidos

Priežiūros ir kontrolės sistemų veikimas Patenkinamas Iš dalies patenkinamas Nepatenkinamas

Klaidų lygis
Mažiau nei 2 % (žemiau 
reikšmingumo ribos)

Tarp 2 % ir 5 % Daugiau nei 5 %
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 EUROPOS PLĖTROS FONDŲ (EPF) METINĖ ATASKAITA

2007 metais Audito Rūmai taip pat paskelbė Europos plėtros fondų (EPF) metinę ataskaitą. Nors nuomonė dėl 
Europos plėtros fondų (EPF) fi nansinių ataskaitų patikimumo buvo besąlyginė, nuomonė dėl operacijų teisėtumo 
ir tvarkingumo buvo sąlyginė delegacijų atsakomybe valstybėse gavėjose patvirtintų mokėjimų atžvilgiu dėl šiose 
operacijose nustatyto reikšmingo klaidų lygio.

 KITOS METINĖS ATASKAITOS

Be to, 2007 metais Audito Rūmai priėmė 28 specialiąsias metines ataskaitas, susijusias su Europos Sąjungos 
agentūromis ir kitomis decentralizuotomis įstaigomis, bei metinę ataskaitą apie Europos centrinio banko vadovybės 
veiklos efektyvumą.

kg806732inside.indd   21 7/07/08   13:25:57



22

 2007 METAIS PASKELBTOS SPECIALIOSIOS ATASKAITOS

Iš viso 2007 metais Audito Rūmai paskelbė devynias specialiąsias ataskaitas. Ataskaitose buvo nagrinėjami fi nansų 
valdymo klausimai daugelyje sričių – pradedant valstybių narių bendradarbiavimu PVM srityje (8/2007) ir baigiant 
gebėjimų ugdymu tolimose šalyse, kaip antai Angoloje ir Vietname (6/2007). 

Audito Rūmų darbas padeda atskleisti daug įvairių problemų, turinčių skirtingas pasekmes. Audito Rūmai nustatė 
trūkumų tirdami, kaip Europos Sąjungos institucijos panaudoja lėšas savo pačių pastatams (2/2007) – kai kurios 
šioje srityje padarytos išlaidos buvo nereikalingos. Nesklandumai, pažymėti ataskaitoje dėl žuvininkystės išteklių 
kontrolės, inspektavimo ir sankcijų sistemų (7/2007), gali turėti rimtų pasekmių žuvininkystės ištekliams ir pačiai 
žuvininkystės pramonei. Nepaisant lėšų panaudojimo skirtingose ES biudžeto srityse būdų įvairovės, Audito Rūmų 
ataskaitose galima išskirti kelias bendras temas.

Kadangi • lėšas panaudoti reikia ir greitai, ir efektyviai, gali atsirasti įtampa stengiantis šiuos abu 
tikslus pasiekti vienu metu. Ši tema yra išnagrinėta ataskaitoje dėl struktūrinių fondų tarpinio 
laikotarpio procesų (1/2007) ir ataskaitoje dėl Komisijos vykdyto CARDS programos valdymo 
Vakarų Balkanuose (5/2007). 

Nors planavimas niekada negali garantuoti efektyvumo, jo reikšmė yra didelė. Su • strateginiu ir 
ilgalaikiu planavimu susiję klausimai buvo aptariami ataskaitoje dėl ES institucijų išlaidų pastatams 
(2/2007) ir ataskaitoje dėl ES mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (RDT) bendrųjų programų 
vertinimo (9/2007), taip pat dviejose su išorės pagalba susijusiose ataskaitose: ataskaitoje dėl 
CARDS programos ir ataskaitoje dėl techninės pagalbos veiksmingumo gebėjimų ugdymo 
kontekste (5/2007 ir 6/2007). 

Komisijos vertinimai yra svarbiausias jos vykdomos veiklos valdymo sistemos įrankis tiek vertinant • 
veiklos efektyvumą, tiek nustatant, kas yra tobulintina. Juos atlikti pernelyg ankstyvoje planavimo 
ciklo stadijoje reiškia, kad dar nebus pasiekta pakankamos pažangos, taigi nebus ir vertinimui 
būtinų duomenų. Kita vertus, vertinimą atliekant vėlai, gali sumažėti galimybių laiku padaryti 
einamojo laikotarpio pakeitimus ir ateinančio laikotarpio patobulinimus. Vertinimo laikotarpio 
pasirinkimo klausimai buvo nagrinėjami ataskaitoje dėl struktūrinių fondų tarpinio laikotarpio 
procesų (1/2007) ir ataskaitoje dėl mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (RTD) vertinimo 
(9/2007).
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Vertinimus, kaip ir auditus, sunkiau atlikti, jei • nėra aiškiai suformuluoti išlaidų programų 
tikslai, – tai dar viena tema, nagrinėjama atliekant šiuos du auditus. Tikslų neaiškumas ne tik 
apsunkina programų vertinimą ir stebėjimą, bet dar blogiau – sudaro riziką, kad projektai bus 
nerezultatyvūs. 

ES lėšų panaudojimo valdymą ir kontrolę reglamentuoja sudėtingi teisės aktai; kad būtų • 
užtikrintas lėšų panaudojimas pagal paskirtį, jie turi būti aiškūs ir nedviprasmiai. Norint, kad lėšos 
būtų surinktos ir panaudotos taip, kaip buvo numatyta, svarbu, kad būtų aiškiai suformuluotos 
apibrėžtys ir taisyklės. Šis klausimas buvo nagrinėtas ataskaitoje dėl Europos pabėgėlių fondo 
(3/2007) ir ataskaitoje dėl valstybių narių atliekamų žemės ūkio produktų eksporto patikrų 
(4/2007). Tai, kad nėra bendrų apibrėžčių, gali neigiamai atsiliepti valstybių narių bendrų 
duomenų išsamumui, palyginamumui ir patikimumui. Tai gali turėti poveikį, kai šie duomenys 
naudojami kaip pagrindas priimant sprendimus, pavyzdžiui, skiriant lėšas.

Duomenų kokybės • aspektai buvo nagrinėti ataskaitoje dėl pabėgėlių fondo (3/2007) bei 
ataskaitoje dėl žuvininkystės (7/2007). 
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2007 metais paskelbtos specialiosios ataskaitos 

1/2007  2000–2006 m. struktūrinių fondų tarpinio laikotarpio procesų įgyvendinimas

2/2007  Institucijų išlaidos pastatams

3/2007  Europos pabėgėlių fondo valdymas (2000–2004)

4/2007  Siuntų, kurioms taikomos eksporto grąžinamosios išmokos, fi zinės ir sukeitimo patikros

5/2007  Komisijos vykdytas CARDS programos valdymas

6/2007  Techninės pagalbos veiksmingumas gebėjimų ugdymo kontekste

7/2007  Su Bendrijos žuvininkystės išteklių apsaugos taisyklėmis susijusios kontrolės, inspektavimo ir sankcijų sistemos

8/2007  Administracinis bendradarbiavimas pridėtinės vertės mokesčio srityje

9/2007  ES mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bendrųjų programų vertinimas: ar Komisijos taikomas metodas 

galėtų būti pagerintas?

 2007 METAIS PASKELBTOS NUOMONĖS

Audito Rūmai taip pat prisideda prie ES fi nansų valdymo gerinimo teikdami nuomones dėl su fi nansų valdymu 
susijusių pasiūlymų. Šios nuomonės yra privalomos kaip sudėtinė fi nansinių teisės aktų priėmimo proceso dalis 4 
arba gali būti teikiamos vienos kurios nors ES institucijos prašymu 5. Audito Rūmai taip pat gali parengti nuomonę 
savo iniciatyva.

Audito Rūmų nuomonės apima klausimus, susijusius su konkrečiomis išlaidų sritimis, antai dvi 2007 m. nuomonės 
buvo dėl Europos plėtros fondams skirtų naujų reglamentų (2/2007 ir 9/2007). Jos taip pat gali apimti bendresnius ES 
fi nansų valdymo klausimus, pavyzdžiui, Audito Rūmų nuomonė Nr. 6/2007 dėl valstybių narių metinių apibendrinimų, 
nacionalinių deklaracijų ir nacionalinių audito institucijų audito darbo.

Nuomonės yra paremtos Audito Rūmų kompetencija, įgyta per daugelį auditavimo ES fi nansų valdymo srityje metų: 
kai kuriais atvejais remiamasi konkrečiais auditais. Pavyzdžiui, nuomonėje dėl siekimo užtikrinti teisingą muitinės 
ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (3/2007) Audito Rūmai pateikė nuorodą į ankstesnės specialiosios ataskaitos 
rekomendaciją Komisijai imtis priemonių didinti informacijos apie sukčiavimą šaltinių patikimumą. Audito Rūmų 
nuomonėse nuolat kartojasi būtinumo paprastinti tema (žr. Nuomonę Nr. 7/2007 dėl Europos Bendrijų bendrajam 
biudžetui taikomo fi nansinio reglamento).

2007 metų Nuomonėje Nr. 6/2007 Audito Rūmai išreiškia savo poziciją dėl metinių apibendrinimų, taip pat dėl 
kai kurių valstybių narių savanoriškos iniciatyvos teikti nacionalines deklaracijas dėl ES lėšų. Ši nuomonė išsamiai 
pristatyta skyriuje „Audito Rūmų požiūris“. 

4 Sutarties 279 straipsnis.
5 248 straipsnio 4 dalis.
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2007 metais priimtos nuomonės 6 

1/2007  Nuomonė dėl Komisijos reglamento (EB, Euratomas), iš dalies keičiančio Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, 

nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 

taikomo fi nansinio reglamento įgyvendinimo taisykles, projekto

2/2007  Nuomonė dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 9-ajam Europos plėtros fondui taikomą fi nansinį reglamentą, 

projekto

3/2007  Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/97 

dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, 

siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą, pasiūlymo

4/2007  Nuomonė dėl Komisijos reglamento (EB), iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, nustatantį vykdomųjų 

agentūrų standartinį fi nansinį reglamentą, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų 

įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus, projekto (SEC(2007) 

492 galutinis) 

5/2007  Nuomonė dėl Tarybos reglamento dėl Euratomo tiekimo agentūrai taikomo fi nansinio reglamento pasiūlymo

6/2007  Nuomonė dėl valstybių narių metinių apibendrinimų, valstybių narių nacionalinių deklaracijų ir su ES lėšomis 

susijusio nacionalinių audito institucijų audito darbo

7/2007  Nuomonė dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 2002 m. birželio 25 d. Reglamentą (EB, Euratomas) 

Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo fi nansinio reglamento, projekto

8/2007  Nuomonė dėl Komisijos reglamento (EB, Euratomas), iš dalies keičiančio Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 

Nr. 2343/2002 dėl fi nansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 

Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje, 

pasiūlymo

9/2007  Nuomonė dėl Tarybos reglamento dėl 10-ajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento 

pasiūlymo

6 Kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgdami į konfi dencialumą ir visuotinį interesą, Audito Rūmai sprendžia, ar tikslinga skelbti jų 
nuomones viešai. Audito Rūmų nuomonių didžioji dalis buvo paskelbta Europos Sąjungos ofi cialiajame leidinyje bei Audito Rūmų 
interneto svetainėje.
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PRIEŽIŪRA IR POVEIKIS

Užtikrinant efektyvų šiuolaikinių demokratijų veikimą, viešasis auditas vaidina svarbų vaidmenį. Audito veikla leidžia 
galutinėms suinteresuotosioms šalims, šiuo atveju Europos piliečiams, žinoti, ar jų pinigai panaudoti teisingai ir 
naudingai. Šia prasme viešasis auditas yra pagrindinis veiksnys užtikrinant atskaitomybę ir skatinant viešą svarstymą. 
Šiuo aspektu Audito Rūmų poveikis yra svarbus.

Audito Rūmai savo auditų informaciją pateikia tiesiogiai atitinkamų institucijų sprendimų priėmėjams – europiniame 
kontekste pirmiausia Komisijai, Parlamentui, Tarybai ir valstybėms narėms. Atsižvelgdami į šią informaciją, pastarieji 
gali imtis veiksmų, nurodydami audito išvadas ar jų nenurodydami.

Nors pagrindinį poveikį Audito Rūmai daro savo skelbiamomis ataskaitomis, poveikis taip pat daromas viso audito 
proceso metu. Antai visų auditų atveju pateikiami išsamūs audito metu nustatyti faktai: jie siunčiami audituojamajam 
subjektui, kad šis patvirtintų Audito Rūmų pastabų tikrumą. Be to, galutinis ataskaitos tekstas teikiamas „prieštaravimo 
procedūrai“. Audituojamojo subjekto – tai dažniausiai Komisija – atsakymai skelbiami kartu su ataskaitomis. Daugelyje 
šių atsakymų audituojamasis subjektas pripažįsta egzistuojant Audito Rūmų nustatytas problemas ir išdėsto, kokias 
priemones jis numato, kad jas išspręstų. 

Audito darbą užbaigus ir paskelbus ataskaitą, ją analizuoja ir naudoja politinę biudžeto panaudojimo kontrolę 
vykdantys Parlamentas ir Taryba. Audito Rūmų ataskaitomis grindžiamos Tarybos rekomendacijos ir Parlamento 
sprendimas kasmet tvirtinant biudžeto įvykdymą. 

Tvirtinant 2006 m. biudžeto įvykdymą Audito Rūmų išvadoms, ypač struktūrinių politikų srityje, buvo skirta daug 
dėmesio. Parlamento 2006 m. rezoliucijoje dėl biudžeto įvykdymo yra nuoroda į veiksmų planą, kurį Komisija pasiūlė 
kaip tiesioginį atsaką į Audito Rūmų metinės ataskaitos išvadas. Rezoliucijoje taip pat reikalaujama teikti veiksmų 
plano įgyvendinimo ketvirčio ataskaitas bei daugiau dėmesio skirti klaidų ir trūkumų šalinimui.

Atliekant biudžeto įvykdymo tvirtinimo procedūrą atsižvelgiama ir į specialiąsias ataskaitas. Tačiau kadangi šios 
ataskaitos skelbiamos ištisus metus, jos paprastai pristatomos ir apsvarstomos Parlamento ir Tarybos posėdžiuose 
ankstyvesnėje stadijoje.

Neseniai pateikta ataskaita dėl išlaidų pastatams (2/2007) yra geras pavyzdys to, kas gali atsitikti. Į šią ataskaitą 
Parlamentas atsakė, kad supranta Audito Rūmų susirūpinimą dėl institucijų bendradarbiavimo; iš tiesų Parlamentas 
jau davė savo administracijai nurodymą parengti pranešimą apie tai, ar įmanoma įsteigti Europos pastatų valdybą, 
kuri būtų atsakinga už ES institucijų ir įstaigų pastatų statybą ir priežiūrą. 

Kitas pavyzdys – Audito Rūmų ataskaita dėl valstybių narių atliekamų žemės ūkio produktų eksporto patikrų (4/2007). 
Į Audito Rūmų pateiktas rekomendacijas Taryba ir Komisija reagavo greitai pataisydama atitinkamus teisės aktus.

Audito ataskaitų poveikį gali sustiprinti žiniasklaida, patraukdama platesnį dėmesį ir skatindama svarstymą. Žiniasklaida 
teikia piliečiams tiesioginę informaciją. Paprastai žiniasklaida plačiai nušviečia Audito Rūmų metinę ataskaitą, tačiau 
gyvą spaudos dėmesį patraukė ir kelios specialiosios ataskaitos.
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Didelį žiniasklaidos susidomėjimą sukėlė ataskaita dėl žuvininkystės (7/2007). Jai apsvarstyti buvo sušauktas 
nepaprastasis Žuvininkystės tarybos posėdis, o Komisija inicijavo procesą, kuris greičiausiai atves prie teisės aktų 
pataisų, leisiančių pašalinti nustatytus trūkumus. Šis pavyzdys rodo, kaip svariai aktuali ir savalaikė ataskaita gali 
prisidėti prie sprendimų priėmimo proceso.

Šiame skirsnyje pateikėme kelias 2007 m. Audito Rūmų ataskaitų poveikio nuorodas. Informacija apie atsižvelgimą 
į ankstesnes Audito Rūmų pastabas pateikta atitinkamuose Audito Rūmų metinės ataskaitos skyriuose. Pastarojoje 
metinėje ataskaitoje dažniausiai pasikartojanti pastaba yra tai, kad nors buvo imtasi tam tikrų veiksmų, anksčiau 
nustatyti trūkumai vis dėlto lieka, kad ir iš dalies, bet neišspręsti.

Vertinant Audito Rūmų darbo poveikį derėtų atsižvelgti taip pat ir į jų rengiamas nuomones. Audito Rūmai ketina 
plėtoti savo darbo poveikio – tiek audito, tiek nuomonių – analizę, apimant ilgesnius laikotarpius. Tokio poveikio 
pavyzdys yra pateiktas 4 langelyje. 

4 LANGELIS. AUDITO RŪMŲ NUOMONĖ DĖL „VIENO BENDRO AUDITO“

Per kelis pastaruosius metus Audito Rūmai paskelbė keletą nuomonių, 

kaip turėtų būti plėtojama ES biudžeto bendra vidaus kontrolės 

sistema. Pagrindinis įnašas šiuo atžvilgiu buvo 2004 m. paskelbta 

nuomonė dėl „vieno bendro audito“ (2/2004). Šioje nuomonėje 

Audito Rūmai teigia, kad visos vidaus kontrolės sistemos turėtų 

būti apibrėžtos ir diegiamos pagal vieną bendrą integruotą teisinį 

pagrindą, atitinkantį bendruosius standartus ir užtikrinantį deramą 

pusiausvyrą tarp išlaidų ir gaunamos naudos. 2007 m. nuomone 

dėl „vieno bendro audito“ Audito Rūmai vadovavosi kaip atskaitos 

tašku, pavyzdžiui, komentuodami, kaip rezultatyvi ir efektyvi kontrolė 

apibrėžta atnaujintose Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklėse 

(1/2007). Integruotas kontrolės metodas atsispindi 2006 metų 

Komisijos veiksmų plane kuriant integruotą vidaus kontrolės sistemą. 

Komisija ėmėsi žingsnių, siekdama pabrėžti valstybių narių vaidmenį ir 

atsakomybę vykdant vidaus kontrolę, įskaitant naują reikalavimą teikti 

nuomonių, deklaracijų ir pagal konkrečių išlaidų sričių reglamentus 

atliktų auditų metinius apibendrinimus.
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AUDITO RŪMŲ POŽIŪRIS

 NACIONALINIAI APIBENDRINIMAI IR DEKLARACIJOS

Komisija ir valstybės narės ėmėsi iniciatyvos padidinti valstybių narių dalyvavimą atskaitomybės už ES lėšas procese. 
Taip iš dalies atsakyta į reikšmingo teisėtumo ir tvarkingumo klaidų problemą pagrindinėse biudžeto srityse, ypač 
tose, kurių valdymą dalijasi Komisija su valstybėmis narėmis.

Neseniai įvyko reikšmingų pokyčių: iš valstybių narių reikalaujama pateikti užbaigtų auditų ir deklaracijų metinius 
apibendrinimus, kai kurios valstybės narės savo iniciatyva nusprendė rengti nacionalines deklaracijas, o kai kurios 
nacionalinės audito įstaigos – audito ataskaitas dėl ES lėšų valdymo. Savo nuomonėje Nr. 6/2007 Audito Rūmai 
teigia, kad visi šie veiksmai, jei bus tinkamai įgyvendinami, galėtų prisidėti gerinant ES lėšų valdymą ir kontrolę. 
Nuomonėje išdėstytos sąlygos, kurių laikantis šie veiksmai galėtų duoti pridėtinės vertės, o Audito Rūmai galėtų 
jais pasinaudoti laikydamiesi tarptautinių audito standartų reikalavimų.

Kadangi metiniai apibendrinimai yra sudėtinė vidaus kontrolės sistemos dalis, Audito Rūmai, atlikdami savo 
standartines audito procedūras, įvertins, kiek šie apibendrinimai prisideda prie visos vidaus kontrolės sistemos. 
Jeigu metiniai apibendrinimai išryškina privalumus ir trūkumus, jie gali padėti pagerinti bendrą ES lėšų kontrolę 
pasidalijamojo valdymo srityse. 

Nacionalines deklaracijas savanoriškai aukščiausiu lygiu rengia kai kurios valstybės narės ir teikia nacionaliniams 
parlamentams. Nors pačios savaime jos nesudaro įtikinamo audito įrodymo, į jas galima žiūrėti kaip į naują vidaus 
kontrolės sudėtinę dalį ir jose gali būti naudingos informacijos apie ES biudžeto vykdymą.

Audito Rūmai pripažįsta galimą nacionalinių deklaracijų naudą ir tai, kad nacionalinis audito darbas padeda 
valstybėms narėms vis geriau suvokti ES lėšų vidaus kontrolės svarbą.

Nacionalinių audito įstaigų darbą (nacionaliniai audito sertifi katai), atliktą tikrinant ES išlaidų teisėtumą ir 
tvarkingumą ar rengiant nacionalines deklaracijas, Audito Rūmai gali panaudoti kaip audito įrodymus su sąlyga, jei 
įsitikina, kad nacionalinės audito institucijos darbą atliko tinkamai ir kokybiškai pagal tarptautinius audito standartus. 
Tuo įsitikinę Audito Rūmai atsižvelgs į nacionalinių audito įstaigų sertifi katus planuodami ir atlikdami savo darbą.

Nacionalinės deklaracijos ir nacionaliniai audito sertifi katai leidžia daryti išvadą apie kontrolės sistemas. Taip pat 
nacionalinėse deklaracijose gali būti pateikta atskira nuomonė dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. Patirtis leidžia 
manyti, kad su teisėtumu ir tvarkingumu susijusi rizika priklauso ne nuo to, kaip informaciją tvarko valstybės narės ar 
Komisija, o nuo paramos gavėjų teikiamos informacijos patikimumo, šiems teikiant paraiškas gauti ES fi nansavimą. 
Pareiškimas, kad sistemos veikia kaip reikalaujama ES teisės aktuose, pats savaime dar nesudaro patikinimo dėl 
atitinkamų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo.

Pripažindamas būtinybę padidinti nacionalinių audito įstaigų vaidmenį bendroje atskaitomybės dėl ES lėšų 
panaudojimo sistemoje, ES aukščiausiųjų audito institucijų ryšių palaikymo komitetas sudarė audito standartų ir 
kriterijų suderinimo ir pritaikymo ES sričiai darbo grupę. Bendri koncepcijos ir metodų standartai gali padidinti Audito 
Rūmų galimybes panaudoti nacionalinių audito įstaigų darbą, įsitikinus to darbo kokybiškumu. 
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 ES BIUDŽETO PERŽIŪRA

2007 m. rugsėjo mėn. Komisija paskelbė konsultacinį dokumentą, siekdama paskatinti atvirą ES fi nansų aptarimą 
kaip plataus masto biudžeto peržiūros sudėtinę dalį.

2008 m. balandžio mėn. pradžioje Audito Rūmai prisidėjo prie šio aptarimo nustatydami pagrindinius principus, į 
kuriuos derėtų atsižvelgti rengiant naujas programas, kad būtų užtikrinta europinė pridėtinė vertė. Šie principai yra 
tikslų aiškumas, supaprastinimas, realumas, skaidrumas ir atskaitomybė. Be kitų dalykų, Audito Rūmai rekomendavo 
pamąstyti:

kaip pertvarkyti išlaidų programas labiau atsižvelgiant į padarinius, o ne į sąnaudas;• 

kaip rengiant ir tvirtinant išlaidų programas daugiau dėmesio skirti toleruotinos rizikos • 
sąvokai;

kokio laipsnio veikimo laisvę skirti nacionalinėms ar regioninėms institucijoms valdant išlaidų • 
programas ir už jas atsiskaitant;

ar PVM grindžiami nuosavi ištekliai vis dar sudaro deramą nuosavų išteklių sistemos dalį ir ar • 
nevertėtų peržiūrėti visų kompensavimo nuostatų, atsižvelgiant į bendruosius nuosavų išteklių 
sistemos principus: nešališkumą, skaidrumą, ekonomiškumą, paprastumą ir valstybės narės 
gebėjimą prisidėti fi nansiškai.
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AUDITO RŪMŲ DARBAS 
2007 METAIS IR VĖLIAU

 2007 M. ATLIKTAS AUDITO RŪMŲ DARBAS

Kiekvienais metais Audito Rūmai nusibrėžia ateinančių metų darbus savo darbo programoje, kurią jie pristato Europos 
Parlamento biudžeto kontrolės komitetui ir viešai paskelbia Audito Rūmų interneto svetainėje. Darbo programa 
leidžia suinteresuotosioms šalims sužinoti, kokie atliekami nauji auditai ir kokias numatoma rengti ataskaitas. Audito 
Rūmai prižiūri, kaip vykdoma darbo programa, kad galėtų pagerinti darbą ateinančiais metais.

2007 m. pasižymėjo tuo, kad buvo priimta daug specialiųjų metinių ataskaitų, susijusių su Europos agentūromis ir 
kitomis decentralizuotomis įstaigomis. Specialiųjų ataskaitų ir nuomonių priimta panašus skaičius kaip ir ankstesniais 
metais. Metinė ataskaita dėl bendrojo biudžeto ir Europos plėtros fondų buvo paskelbta kaip planuota.

Finansų ir atitikties auditų srityje 2007-ieji buvo pirmieji metai, kai buvo pereita prie naujojo Audito Rūmų patikinimo 
modelio, kurio tikslas – pasiekti pakankamai griežtų rezultatų pačiu ekonomiškiausiu būdu. 

Be to, Audito Rūmai nusprendė teikti augiau informacijos apie DAS, ypač apie operacijų testavimo rezultatus. Audito 
Rūmai įsitikinę, kad ši informacija kartu su schemiška informacija apie sistemų įvertinimo rezultatus sudaro naudingą 
priežiūros informaciją, leidžiančią įvertinti fi nansų valdymo pažangą.

Galutinis rezultatas 2004 2005 2006 2007

Specialiųjų ataskaitų skaičius 10 6 11 9

Metinės ataskaitos (taip pat dėl EPF) 1 1 1 1

Specialiosios metinės ataskaitos 23 20 23 29

Nuomonės 2 11 8 9
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 VEIKSMŲ PLANAS IR KOLEGIALI PERŽIŪRA

Audito Rūmai stengiasi nuolatos tobulinti visas savo darbo sritis. 2005 m. Audito Rūmai nusprendė leisti, kad juos 
vertintų kolegialiose peržiūrose. Šias peržiūras, remdamasi standartais ir profesine patirtimi, atlieka iš keleto AAI 
aukštos kategorijos pareigūnų sudaryta grupė, vertinanti kitos audito institucijos organizaciją ir/arba darbo rezultatus. 
Kadangi visos aukščiausiosios audito institucijos atlieka panašaus pobūdžio darbą, kolegialios peržiūros gali būti 
itin veiksmingos tobulinant audito institucijas.

2006 m. rengdamiesi kolegialiai peržiūrai Audito Rūmai atliko savo pačių įvertinimą, kuris leido jiems nustatyti savo 
privalumus ir trūkumus.

2007 m. Audito Rūmai patvirtino trūkumams šalinti skirtą veiksmų planą. Jame numatytos 23 priemonės, iš kurių 
šešios buvo pateiktos aptarti specialiose darbo grupėse, kurias sudarė Audito Rūmų nariai bei įvairių organizacijos 
padalinių ir lygmenų darbuotojai:

1. Vizija, misija, strateginiai tikslai, planavimas

2. Valdymas (vadovavimas), struktūra ir organizacija

3. Vidaus efektyvumo rodikliai

4. Žmonės ir vidaus komunikacija

5. Išorės suinteresuotosios šalys ir komunikacijos koncepcijos, išorės komunikacijos politika

6. Ataskaitų kokybės gerinimas

Šių specialių darbo grupių 2007 metų darbo rezultatas buvo pareiškimai dėl naujų misijos, vizijos ir vertybių, taip 
pat Audito Rūmų strateginiai tikslai, naujoji vidaus komunikacijos strategija ir gairės bei ataskaita, kaip pagerinti 
ataskaitų kokybę. Kolegiali peržiūra buvo pradėta 2007 m. pabaigoje.
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 TOBULINTI AUDITO DARBO KIEKYBĘ IR KOKYBĘ

Keli iš priimtų strateginių tikslų susiję su institucijos darbo rezultatais. Audito Rūmai siekia padidinti savo audito 
poveikį parinkdami svarbiausias temas ir tobulindami savo ataskaitų savalaikiškumą, aiškumą ir įskaitomumą. Jie 
taip pat numato padidinti veiklos auditų skaičių ir pagerinti jų kokybę.

2007 m. buvo ypatingi tuo, kad buvo skirta daug pastangų toliau tobulinant Audito Rūmų darbo metodologinį 
pagrindą, kuris yra svarbus užtikrinant kokybišką audito darbą. Audito Rūmai atliko didelį darbą rengdami naują 
audito vadovą, apimantį fi nansų ir atitikties auditus. Vadovą užbaigti numatoma 2008 metais. 

Naujasis Audito Rūmų veiklos audito vadovas buvo priimtas 2006 m. pabaigoje, taigi 2007-ieji buvo pirmieji metai, kai 
auditoriai juo galėjo naudotis. Siekiant toliau tobulinti Audito Rūmų atliekamą veiklos audito darbą, buvo parengta 
papildomų gairių ir surengta keletas seminarų bei mokymo kursų. 

Audito Rūmai taip pat pasišovė pagerinti informacinių technologijų panaudojimą. Naujojoje 2007 m. priimtoje IT 
strategijoje Audito Rūmai pareiškė, kad jų tikslas – plėtoti savo gebėjimą atlikti IT paremtus auditus ir pasiekti, kad 
kompiuterinės audito priemonės (CAAT) taptų įprastine fi nansų bei veiklos auditų praktika.

Svarbu, kad Audito Rūmų darbo rezultatų kiekybė ir kokybė būtų teisingai įvertinta. Audito Rūmai šiuo metu rengia 
efektyvumo rodiklius, kurie turėtų leisti jiems pateikti visapusę informaciją apie jų darbo efektyvumą būsimose 
metinėse veiklos ataskaitose. Vėliau Audito Rūmai numato parengti metodiką, leisiančią įvertinti institucijos 
ekonominį efektyvumą.
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Audito Rūmų 30 metų jubiliejus

2007 m. Audito Rūmai atšventė savo kaip ES išorės audito 

institucijos 30 metų jubiliejų. 

Jubiliejaus priemonėmis (seminarais, informaciniais stendais 

ir pan.), kurie buvo organizuoti per 2007 m. Europos dienos 

minėjimus, pirmiausia buvo siekta atkreipti dėmesį į 

Audito Rūmus daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių 

sostinių.

Be to, 2007 m. spalio 17 d. buvo surengta Audito Rūmų 

trisdešimtmečiui skirta paroda. Parodos metu buvo 

eksponuojamos teminės lentos, rodoma per 150 skaidrių bei 

fi lmuotos medžiagos ištraukų, taip pat pristatyta daugybė 

dokumentų. 

Liuksemburgo centrinis bankas pažymėjo šią sukaktį 

išleisdamas sidabrinę proginę monetą. 

2007 m. spalio 18 d. Europos Audito Rūmai surengė seminarą 

„Viešojo audito ateitis Europos Sąjungoje“, kuriame dalyvavo 

daugybė aukštos kategorijos ES lygio ekspertų bei aukščiausi 

institucijos pareigūnai. Viena jo sesija buvo skirta diskusijai 

apie „ES lėšų auditavimo iššūkius“, kita – apie „Viešojo audito 

ir atskaitomybės ateitį“. 
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 TOBULINTI AUDITO RŪMŲ NE AUDITO ASPEKTUS

Veiksmų plane numatyta nemažai užduočių, skirtų komunikacijai. 2007 m. šiai sričiai plėtoti skirta daugiau pastangų. 
Pavyzdžiui, pradėjo veikti nauja interneto svetainė, informacinė medžiaga, susijusi su metine ataskaita, buvo pradėta 
skelbti lengviau prieinamu formatu, taip pat Audito Rūmai susitarė dėl naujos specialiųjų ataskaitų teikimo Europos 
Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui procedūros.

Kiti tiesiogiai ar iš dalies su veiksmų planu susiję pokyčiai buvo Audito Rūmų apskaitos sistemos modernizavimas 
bei nauji strateginiai dokumentai dėl žmogiškųjų išteklių ir informacinių technologijų. Audito Rūmai taip pat ėmėsi 
modernizuoti savo informacines sistemas audito, vertimo, žinių ir komunikacijos, valdymo informacijos ir žmogiškųjų 
išteklių srityse.

Be to, 2007 m. Audito Rūmai gerokai pasistūmėjo antrojo pagrindinio pastato priestato, kurio prireikė dėl pastaruoju 
metu išaugusio planinio darbuotojų skaičiaus, statybos darbuose.

 2008 M. NUMATYTAS ATLIKTI AUDITO DARBAS 7

2008 m., kaip ir anksčiau, Audito Rūmai, be savo metinės 2007 m. bendrojo ES biudžeto ataskaitos, teiks metinę 
ataskaitą dėl Europos plėtros fondų bei specialiąsias ataskaitas dėl Europos agentūrų ir kitų įstaigų.

ES bendrojo biudžeto išlaidos planuojamos septynerių metų ciklais, vadinamais fi nansinėmis programomis. 2007-ieji 
buvo pirmieji naujosios fi nansinės programos metai, kurie daugiausia skirti politikos pristatymui. Audito Rūmai 
naudojasi šia proga, kad geriau atspindėtų ankstesnį pokytį: Komisijos perėjimą prie biudžeto sudarymo ir valdymo 
pagal veiklos sritis ir biudžeto suskirstymo į 31 politikos sritį, apimančią 220 veiklos rūšių. 2007 m. metinė ataskaita 
bus pristatyta pagal politikos sričių grupes, kurios beveik, tačiau ne visiškai, atitinka naująsias fi nansinės programos 
išlaidų kategorija. 

5 langelyje pateikti audito darbai pagal audito grupes, kurie buvo baigti ar šiuo metu yra baigiami ir tikriausiai bus 
paskelbti kaip specialiosios ataskaitos 2008-įaisiais arba 2009 m. pradžioje.

7 Išsamiau ir smulkiau sužinoti apie busimus Audito Rūmų darbus galite iš Audito Rūmų 2008 m. darbo programos, kurią rasite mūsų 
interneto svetainėje (www.eca.europa.eu).
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5 LANGELIS

Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas

Pieno kvotų diegimas 2004 m. gegužės 1 d. įstojusiose valstybėse narėse 

ES paramos viešam grūdų sandėliavimui valdymas

BŽŪP fi nansinių ataskaitų tvirtinimo procedūros

Struktūrinės politikos, transportas, moksliniai tyrimai ir energetika

1994–1999 m. ir 2000–2006 m. programinių laikotarpių išankstinės didelių investicinių projektų analizės ir vertinimo 

procedūros 

ES solidarumo fondas: kaip greitai, veiksmingai ir lanksčiai yra reaguojama?

Pažangioji energetika 2003–2006 m.

Nuotekų tvarkybai skirtų struktūrinių veiksmų išlaidų veiksmingumas 1994–1999 ir 2000–2006 m. programavimo laikotarpiais

Struktūrinių pasirengimo stojimui politikų instrumentas (ISPA) 2000–2006 m.

Ar vykdomosios įstaigos yra veiksminga priemonė vykdant ES biudžetą?

Išorės veiksmai

Europos Komisijos reabilitacijos pagalba, skirta po cunamio ir Mičo uragano

Baltarusijai, Moldavijai ir Ukrainai teikiamos ES paramos laisvės, saugumo ir teisingumo srityje rezultatyvumas

Nuosavi ištekliai, bankininkystė, administracinės išlaidos, Europos bendrijos institucijos ir įstaigos, 

vidaus politika

Privaloma tarifi nė informacija (BTI)

Europos agentūros: siekiant rezultatų

Bankinės priemonės Viduržemio jūros regione

Komisijos vykdomas iždo valdymas

Parinkdami naujas audito užduotis 2008 metams Audito Rūmai nustatė šias ypatingos svarbos sritis:

inovacijos ir vidaus rinka, • 
žmogiškasis kapitalas;• 
tvari energetika;• 
Europos Sąjungos verslui ir piliečiams skirta Komisijos teisinio pagrindo supaprastinimo • 
strategija.
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TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

 BENDRADARBIAVIMAS SU ES NACIONALINĖMIS AUDITO INSTITUCIJOMIS

EB sutartyje skelbiama, kad Audito Rūmai atlieka auditą „kartu“ su valstybių narių aukščiausiosiomis audito 
institucijomis, o Amsterdamo sutartyje pridurta, kad „Audito Rūmai ir nacionalinės audito įstaigos bendradarbiauja 
pasitikėjimo dvasia ir toliau likdamos nepriklausomos“. Ši nuostata buvo vėliau išplėtota Nicos sutartimi, kurios 
baigiamojo akto 18 deklaracijoje Audito Rūmai aiškiai raginami kartu su valstybių narių AAI įsteigti ryšių palaikymo 
komitetą, kuriame visų AAI vadovai ir Audito Rūmai galėtų susitikti kartą per metus, kad apsvarstytų bendro intereso 
klausimus. Kasdieniai ryšiai palaikomi per kiekvienos institucijos paskirtus ryšių palaikymo pareigūnus. Buvo sukurtos 
darbo grupės, padedančios parengti bendras pozicijas ir darbo metodus.

2007 m. Audito Rūmų delegacija dalyvavo metiniame Europos Sąjungos AAI vadovų ryšių palaikymo komiteto 
susitikime, kurį gruodžio 3–4 d. Helsinkyje surengė Suomijos nacionalinė audito tarnyba. Pagrindinės susitikimo 
temos buvo „rizikos valdymas, toleruotinas rizikos lygis ir integruota vidaus kontrolės sistema valdant ES lėšas“, 
siekiant aptarti aukščiausiųjų audito institucijų vaidmenį šioje srityje. 

2008 m. gruodžio 1 ir 2 d. Audito Rūmai surengs Ryšių palaikymo komiteto posėdį.

2007 m. įvyko du ryšių pareigūnų susitikimai, skirti Ryšių palaikymo komiteto posėdžiui parengti. Pirmasis įvyko 
balandžio 23 ir 24 d. Hagoje, antrasis, kuriam pirmininkavo Audito Rūmai, – spalio 11 ir 12 d. Liuksemburge. Abiejuose 
susitikimuose buvo diskutuojama apie pastaruosius pokyčius, susijusius su ES lėšų valdymu, bei buvo išnagrinėta, 
kaip dirba speciali bendradarbiavimo darbo grupė, besirūpinanti paties Ryšių palaikymo komiteto darbu bei teikianti 
pasiūlymus, kaip užtikrinti jo efektyvų veikimą. Susitikime taip pat buvo išnagrinėta, kaip veikia įvairios darbo ir 
ekspertų grupės, kurias Ryšių palaikymo komitetas sukūrė konkrečioms bendro intereso temoms nagrinėti.

Audito Rūmai dalyvavo susitikimuose valstybių kandidačių ir potencialių valstybių kandidačių (Turkijos, Kroatijos, 
Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Albanijos bei Bosnijos ir Hercegovinos) tinklo susitikimuose. 
Valstybių kandidačių ir potencialių valstybių kandidačių AAI vadovai ir Europos Audito Rūmų atstovai susitiko 
2007 m. birželio 11 ir 12 d. Skopjėje (Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje).

Siekiant pagerinti praktinį bendradarbiavimą ES lėšų valdymo srityje svarbus klausimas yra taikomi audito standartai. 
Šiam klausimui spręsti 2006 m. Ryšių palaikymo komitetas nusprendė įsteigti darbo grupę, kuriai vadovauti paskyrė 
Audito Rūmų narį Josef Bonnici. Grupės tikslas – parengti bendrus audito standartus ir palyginamus audito kriterijus, 
remiantis tarptautiniu mastu pripažintais audito standartais, pritaikius juos ES sričiai. 2007 m. pirmieji grupės posėdžiai 
vyko Europos Audito Rūmuose Liuksemburge. 2007 m. gruodžio mėn. Helsinkyje grupė pristatė savo pažangos 
ataskaitą Ryšių palaikymo komiteto posėdyje, kur buvo priimta rezoliucija. 
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 KITOS TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO FORMOS

Audito Rūmai ir toliau aktyviai prisidėjo tobulinant tarptautinius audito standartus ir praktiką dalyvaudami atitinkamai 
Europos ir tarptautinėse viešojo audito institucijose EUROSAI ir INTOSAI.

Audito Rūmai yra atstovaujami EUROSAI Aplinkos reikalų darbo grupėje ir IT darbo grupėje bei dalyvauja EUROSAI 
Mokymo komitete. 2007 m. balandžio 17 ir 18 d. Liuksemburge Audito Rūmai surengė seminarą „Dažniausiai 
iškylančios AAI problemos IT srityje“ ir 2007 m. gruodžio 4–6 d. seminarą „Veiklos auditas. Kiek yra pasiekta?“

Kadangi nuo 2004 m. Audito Rūmai yra visateisis INTOSAI narys, jie aktyviai dalyvavo Finansų audito pakomitetyje 
(FAS), Atitikties audito pakomitetyje (CAS) ir veiklos audito pakomitetyje (PAS). Audito Rūmai dalyvavo visuose 
2007 m. surengtuose FAS susitikimuose ir suvaidino svarbų vaidmenį prisidėdami skelbiant ir aptariant gaires. 
FAS paskyrė Europos Audito Rūmų atstovą (Jesús Lázaro Cuenca) savo atstovu Profesionalių standartų komiteto 
audito kokybės projekto valdymo komitete. Audito Rūmai taip pat dalyvavo CAS susitikime, kuris vyko 2007 m. 
sausio mėn. Naujajame Delyje. Be to, Audito Rūmų vertimo padalinys pateikė išteklių ispanų ir vokiečių kalbų 
korektūros programoms kurti.

Taip pat Audito Rūmai dalyvavo 2007 m. lapkričio 5–10 d. Mechike vykusiame XIX INTOSAI kongrese (INCOSAI), 
kuriame buvo aptartos dvi pagrindinės temos: „Valdymas, atskaitomybė ir valstybės skolos auditas“ bei „Veiklos 
vertinimo sistemos, paremtos visuotinai pripažintais pagrindiniais rodikliais“.

2008 m. Audito Rūmai toliau aktyviai dalyvaus EUROSAI ir INTOSAI darbo grupėse, seminaruose ir susitikimuose.

Ryšių palaikymo komitetas Helsinkyje, 2007 m. gruodžio mėn.
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ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

 ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POLITIKA

Pagrindinis Audito Rūmų turtas yra jo darbuotojai. Jie yra sukaupę plataus spektro akademinę ir profesinę patirtį, 
o jų darbo kokybė bei įsipareigojimai atsispindi institucijos rezultatuose. Neseniai Audito Rūmai atnaujino savo 
žmogiškųjų išteklių politiką daugiausia dėmesio skirdami įdarbinimui, mokymui, kvalifi kacijos kėlimui bei darbo 
sąlygų gerinimui.

2001/12 2007/12
MOTERYS 

VYRAI 

46 % 50 %54 % 50 %

Vyrų ir moterų proporcija pagal pareigų grupes

 VYRŲ IR MOTERŲ SANTYKIS

2007 m. gruodžio 31 d. iš 836 Audito Rūmų aktyviosios tarnybos darbuotojų (ofi cialiųjų, laikinųjų ir sutartininkų, 
išskyrus Audito Rūmų narius, deleguotus nacionalinius ekspertus ir stažuotojus) vyrai ir moterys sudarė beveik 
vienodas proporcijas. Audito Rūmams dedant pastangas išlyginti lyčių santykį, nuo 2001 m. institucijoje dirbančių 
moterų proporcija didėjo, kaip parodyta šioje diagramoje.
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Tolesnėje diagramoje vyrų ir moterų proporcija 2007 m. gruodžio 31 d. pateikta pagal užimamas pareigas. Kaip ir 
kitos Europos Sąjungos institucijos, Europos Audito Rūmai žmogiškųjų išteklių valdymo ir įdarbinimo srityje taiko 
vienodų galimybių politiką bei pripažįsta, kad Audito Rūmuose reikėtų aktyviau skatinti moterų paaukštinimą į 
aukštesnius vadovavimo lygmenis. 13 iš 56 direktorių ir padalinių / skyrių vadovų (23 %) yra moterys, o tai sudaro 
3 % padidėjimą, palyginti su 2006 metais. Dauguma jų dirba Vertimo direktorate ir administracinėse tarnybose.

 ĮDARBINIMAS

Audito Rūmų įdarbinimo politika grindžiama bendraisiais ES institucijų principais ir įdarbinimo sąlygomis, ir jų 
personalas susideda iš nuolatinių tarnautojų ir darbuotojų, įdarbintų pagal laikinąsias sutartis. Atvirus konkursus 
etatams Audito Rūmuose užimti organizuoja Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO). Audito Rūmai taip pat 
organizuoja trijų–penkių mėnesių stažuotes, skirtas ribotam universitetų absolventų skaičiui.

2007 m. Audito Rūmai įdarbino 179 darbuotojus: 117 pareigūnų, 35 laikinuosius darbuotojus ir 27 sutartininkus. 
Toks didelis skaičius atspindi pažangą, padarytą 2007 m. užpildant laisvus etatus. Įdarbinimas priklauso nuo to, ar 
yra sudaryti ir ar pakankami EPSO konkursų rezerviniai sąrašai, todėl jis gali užtrukti ilgai ir dėl to atsirasti neįprastai 
daug neužimtų etatų. Audito Rūmai nuolatos deda pastangas siekdami išvengti įdarbinimo proceso vilkinimo.

MOTERYS 

VYRAI 

2006/12

V 32 %

2006/12 2006/12 2007/12 2007/12 2007/12

Asistentai 

sekretoriai 

(AST lygis)

Auditoriai 

administratoriai 

(AD lygis)

Direktoriai 

ir skyrių 

vadovai 

Asistentai 

sekretoriai 

(AST lygis)

Auditoriai 

administratoriai 

(AD lygis)

Direktoriai 

ir skyrių 

vadovai 

M 68 %

V 67 %

M 33 %

V 80 %

M 20 %

V 32 %

M 68 %

V 64 %

M 36 %

V 77 %

M 23 %

Vyrų ir moterų santykis pagal pareigų grupes
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 DARBUOTOJŲ AMŽIUS – KARJEROS GALIMYBĖS

Toliau pateiktoje diagramoje parodyta, kad Audito Rūmai yra „jauna“ institucija (63 % darbuotojų jaunesni nei 
44 metų). Tarp 102 Audito Rūmų darbuotojų, kuriems 55 ir daugiau metų, 27 iš 56 yra direktoriai ir padalinių / skyrių 
vadovai, o tai reiškia, kad per artimiausius 5–10 metų vyks intensyvus vadovybės atnaujinimas.

 AUDITO VIZITAI

Audito Rūmų audito darbas reikalauja, kad auditoriai atliktų vizitus (paprastai vadinamus „misijomis“) į valstybes 
nares ar kitas ES paramą gaunančias šalis tam, kad surinktų tinkamus audito įrodymus. Paprastai šių vizitų metu 
lankomasi ES lėšas tvarkančiose, valdančiose ir mokėjimus atliekančiose centrinėse ir vietinėse administracijose bei 
pas lėšas gaunančius galutinius naudos gavėjus. Paprastai auditorių grupes sudaro du ar trys auditoriai, o audito 
vizitai gali trukti iki dviejų savaičių priklausomai nuo audito pobūdžio ir kelionės trukmės. Europos Sąjungoje audito 
vizitai dažnai atliekami kartu su vizituojamų valstybių narių aukščiausiosiomis audito institucijomis, kurios suteikia 
naudingą logistinę ir praktinę pagalbą.

2007 m. dėl audito vizitų susidarė 0,49 milijono eurų kelionės išlaidų (2006 m. – 0,43 milijono eurų). Tai esminė 
investicija, siekiant užtikrinti pakankamą audito apimtį visuose ES lėšų valdymo lygmenyse ir vietose.
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Toliau pateikiamose diagramose apibendrintas 2007 m. Audito Rūmų atliktų audito vizitų skaičius ES valstybėse 
narėse ir už Europos Sąjungos ribų.

2007 m. audito vizitai valstybėse narėse

2007 m. audito vizitai šalyse kandidatėse ir ne narėse
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 PROFESINIS MOKYMAS

Audito profesija reikalauja nuolatinio mokymo. Be to, specifi nėje Audito Rūmų audito aplinkoje prireikia auditorių 
su gerais kalbiniais įgūdžiais.

2007 m. vienam Audito Rūmų darbuotojui vidutiniškai teko 12 profesinio mokymo dienų. Lyginant su 2006 metais, 
smarkiai išaugo techninio mokymo veikla. Svarbių pokyčių mokymo kursų srityje suteikė įvesti kursai apie Audito 
Rūmų veiklos audito vadovą ir gaires, apie Komisijos atskaitomybės taisykles, apie kaupimo principu grindžiamą 
apskaitą (ABAC), apie vienkartinių išmokų už plotą (SAP) fi nansines sistemas bei kitas informacines technologijas ir 
audito IT programas. Kalbos kursai 2007 m. sudarė 52 % visų mokymui skirtų dienų.

Audito Rūmai priėmė 2008–2011 m. mokymo krypčių planą, kuriuo siekiama per kelis ateinančius metus plėtoti 
profesinį mokymą atsižvelgiant į visų darbuotojų asmeninės raidos planus. Be to, Audito Rūmai nagrinėja galimybę 
įsteigti Europos viešojo sektoriaus auditoriaus diplomą (VSAD).

6 lentelėje pristatyta vieno pasirinkto Audito Rūmų skyriaus ar padalinio personalo, pateikiant informacijos apie 
atliktą darbą, susijusius asmenis, biografi nius duomenis ir profesinę patirtį, apžvalga.
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6 LANGELIS. ŽUVININKYSTĖS ATASKAITA – SĖKMINGO KOLEKTYVINIO DARBO REZULTATAS

Audito Rūmų 2007 m. ataskaita dėl žuvininkystės išteklių kontrolės, 

inspektavimo ir sankcijų sistemų (Specialioji ataskaita Nr. 7/2007) 

sukėlė didelį politikos formuotojų bei žiniasklaidos susidomėjimą. 

Daugelyje laikraščių paskelbti straipsniai ir greita reakcija tiek 

iš Komisijos, tiek iš Tarybos patvirtino ataskaitos svarbumą ir 

savalaikiškumą. Tokią sėkmę užtikrino dvylikos Audito Rūmų auditorių 

grupė, glaudžiai bendradarbiavusi su nariu prelegentu Kikis Kazamias 

ir jo kabinetu. 

Audito parengiamaisiais etapais 2005 m. rudenį auditorių grupės 

vadovais buvo jau keletą metų Audito Rūmuose dirbantis auditorius 

prancūzas Emmanuel Rauch ir jo kolega ispanas Alejandro Ballester. 

Audito metu atlikti vizitai į šešias valstybes nares nuo Danijos iki 

Italijos tiek centriniu administracijos lygmeniu, siekiant susipažinti su 

kontrolės sistemomis, tiek pagrindiniuose uostuose, siekiant įvertinti, 

kaip jos veikia praktiškai. Jei auditoriams pristigdavo kalbinių įgūdžių, 

jiems talkino Audito Rūmų vertimo specialistai. 

Auditorių grupė labai didžiavosi prisidėjusi laipsniškai atkreipiant 

politikos formuotojų dėmesį į tai, kokių rimtų pasekmių gali turėti 

Bendrijos žuvininkystės politikos įgyvendinimo būdas. Kitos audito 

institucijos taip pat susidomėjo šiuo auditu, įkvėpusiu ir suteikusiu 

reikalingų žinių, pavyzdžiui, rengiant būsimą auditą panašia tema 

Baltijos jūros baseino šalyse.

Iš kairės į dešinę, iš apačios į viršų

1 eilė

Alejandro BALLESTER GALLARDO, administratorius (ES – 5 metai Audito Rūmuose); Kikis KAZAMIAS, Audito Rūmų narys (CY – 3 metai 

Audito Rūmuose); Riemer HAAGSMA, administratorius (NL – 30 metų Audito Rūmuose); Emmanuel RAUCH, auditorius (FR – 14 metų Audito 

Rūmuose).

2 eilė

Jean-Marc DANIELE, kabineto atašė (FR – 5 metai Audito Rūmuose); François OSETE, auditorius (FR/ES – 23 metai Audito Rūmuose); Robert 

MARKUS, auditorius (NL – 13 metų Audito Rūmuose); Bertrand TANGUY, administratorius (FR – 3 metai Audito Rūmuose); Pietro PURICELLA, 

auditorius (IT – 11 metų Audito Rūmuose).

3 eilė

Anne POULSEN, vertėja (DK – 16 metų Audito Rūmuose); Maria del CARMEN JIMENEZ, auditorė asistentė (ES – 15 metų Audito Rūmuose); 

Cecile RAMIREZ – sekretorė (FR – 5 metai Audito Rūmuose); Neophytos NEOPHYTOU, privataus kabineto atašė (CY – 3 metai Audito Rūmuose); 

Krzysztof ZALEGA, administratorius (PL – 4 metai Audito Rūmuose).

Kiti grupės nariai (nuotraukoje nėra)

Valéria ROTA, administratorė (IT – 8 metai Audito Rūmuose); Adeline DOMINGUES, sekretorė (FR – 8 metai Audito Rūmuose); Juha VANHATALO, 

administratorius (FI – 3 metai Audito Rūmuose); Paul STAFFORD, administratorius (UK – 18 metų Audito Rūmuose).
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FINANSINĖ INFORMACIJA

 BIUDŽETAS

Audito Rūmų biudžetas sudaro apie 0,1 % viso ES biudžeto, arba apie 1,8 % ES administracinio ir institucijų biudžeto. 
Per pastaruosius trejus metus jis padidėjo 17 %. Šis padidėjimas pirmiausiai sietinas su ES plėtros 2004 m. ir 2007 m. 
pasekmėmis.

Taip pat smarkiai išaugo pastatams skirti asignavimai (nuo 2006 m. iki 2008 m. ilgalaikis turtas išaugo beveik du 
kartus), to priežastis – būtinybė įkurdinti būsimus, priimtus naujus darbuotojus antrajame Audito Rūmų priestate, 
vadinamame „K3“, kuris bus užbaigtas 2013 metais. 

Toliau pateiktoje lentelėje parodyta, kaip asignavimai pasiskirsto pagal įvairias biudžeto eilutes. 2007 m. personalo 
asignavimai sudarė apie 72 % viso biudžeto.

BIUDŽETAS 2006 2007 2008

Asignavimų paskirtis
Galutiniai asignavimai 

(tūkstančiais eurų)

Institucijos nariai 11 350 11 270 12 061

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai 77 907 82 583 88 712

Kiti darbuotojai ir išorės tarnybos 4 223 4 014 4 248

Audito vizitai – komandiruotės 3 100 3 000 3 212

Kitos išlaidos, susijusios su institucijoje 
dirbančiais asmenimis 

1 923 2 056 2 286

Iš viso pagal 1 išlaidų kategoriją 98 503 102 923 110 519

Nekilnojamasis turtas 6 287 8 126 12 110

IT ir telekomunikacijos 4 575 5 518 5 879

Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos 1 320 1 396 1 147

Einamosios administracinės išlaidos 807 435 425

Posėdžiai, konferencijos 352 872 876

Informacija ir leidyba 1 353 1 810 1 813

Iš viso pagal 2 antraštinę dalį 14 694 18 157 22 250

Iš viso Audito Rūmai 113 197 121 080 132 769
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 VIDAUS AUDITO TARNYBA

Audito Rūmų Vidaus audito tarnybos tikslas – sistemingai ir metodiškai vertinant rizikos valdymą, vidaus kontrolę 
ir valdymo procedūras, padėti Audito Rūmams pasiekti numatytus tikslus. Taip pat Vidaus audito tarnyba teikia 
pasiūlymus, kaip pagerinti Audito Rūmų efektyvumą. Tam būtina nuolatos vertinti Audito Rūmų vidaus kontrolės 
sistemų veiksmingumą. Kitaip tariant, tam, kad padėtis nuolat gerėtų, būtina vertinti konkrečių tarnybų veiksmingumą 
įgyvendinant politikas, programas ir veiksmus.

2007 m. Audito Rūmų Vidaus audito tarnybos darbas buvo sutelktas į fi nansų auditą (taip pat pagalbą išorės 
auditoriui), ex ante tikrinimo peržiūrą, vidaus kontrolės standartų įgyvendinimą, pastarąją Audito Rūmų pastatų 
plėtrą („K2“ pastatas) ir Audito Rūmų įdarbinimo procesą.

Audito Rūmų Audito komitetas, kurį sudaro trys Audito Rūmų nariai ir vienas atitinkamos kategorijos asmuo iš 
šalies, stebi vidaus auditoriaus veiklą ir užtikrina jo (jos) nepriklausomumą. Jis taip pat aptaria ir nagrinėja vidaus 
auditoriaus darbo programą ir ataskaitas, o esant reikalui paveda vidaus auditoriui atlikti specialius auditus. 2007 m. 
įvyko aštuoni komiteto posėdžiai.

 AUDITO RŪMŲ IŠORĖS AUDITORIUS

Savo audito nuomonėje dėl 2006 metų (pateiktoje 2007 m. rugsėjo 28 d.), išorės auditorius konstatavo:

„Mūsų manymu, fi nansinės atsakomybės dokumentai, atsižvelgiant į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą 
(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, jo įgyvendinimo taisykles, bendruosius apskaitos principus ir Europos Audito Rūmų 
vidaus taisykles, teisingai atspindi Europos Audito Rūmų fi nansinę padėtį 2006 m. gruodžio 31 d., taip pat operacijų, 
kurias jie atliko tą dieną pasibaigusiais fi nansiniais metais, rezultatą.“ 8

Be to, išorės audito darbas neatskleidė jokių faktų, kurie galėtų priversti suabejoti administracinių ir apskaitos 
procedūrų adekvatumu, vidaus kontrole arba fi nansų valdymo atitiktimi taikomiems teisės aktams.

8 OL C 292, 2007 12 5.
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