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EUROPOS AUDITO RŪMAI

MISIJA

Europos Audito Rūmai yra Sutartimi įsteigta ES institucija, įgaliota atlikti ES finansų 

auditą. Kaip ES išorės auditorius Audito Rūmai padeda gerinti ES finansų valdymą ir, 

skatindami atskaitomybę ir skaidrumą, atlieka nepriklausomo Sąjungos piliečių finansinių 

interesų sergėtojo vaidmenį.

VIZIJA

Pripažįstami dėl jų principingumo ir nešališkumo, gerbiami už profesionalumą bei darbo 

kokybę ir poveikį, nepriklausomi ir dinamiški Audito Rūmai padeda suinteresuotosioms 

šalims tobulinti ES finansų valdymą.

VERTYBĖS

NEPRIKLAUSOMUMAS, 
PRINCIPINGUMAS 
IR NEŠALIŠKUMAS

Institucija, jos nariai 
ir personalas yra 
nepriklausomi, 
principingi ir nešališki. 

Atliekamas nešališkas 
auditas, atsižvelgiant 
į suinteresuotųjų šalių 
nuomonę, tačiau 
nesivadovaujama jokiais 
išoriniais nurodymais 
ir ignoruojamas bet koks 
išorinis spaudimas.

PROFESIONALUMAS

Pavyzdinių 
profesionalumo 
standartų išlaikymas 
visais darbo aspektais.

Dalyvavimas plėtojant 
viešąjį auditą ES 
ir pasauliniu lygmenimis.

PRIDĖTINĖ VERTĖ

Rengiamos svarbios, 
aktualios, geros 
kokybės, patikimais 
faktais ir įrodymais 
pagrįstos ataskaitos, 
kuriose atsakoma 
į suinteresuotosioms 
šalims rūpimus 
klausimus bei 
pateikiamos svarios 
ir autoritetingos išvados.

Padedama veiksmingai 
tobulinti ES valdymą 
ir stiprinti ES lėšų 
valdymo atskaitomybę.

KOMPETENCIJA 
IR EFEKTYVUMAS

Branginamos 
asmenybės, tobulinami 
talentai ir atlyginama 
už rezultatus.

Užtikrinamas 
veiksmingas 
bendravimas siekiant 
skatinti kolektyviškumą.

Siekiama maksimalaus 
efektyvumo visose 
darbo srityse.
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Džiaugiuosi galėdamas Jums pristatyti Europos 

Audito Rūmų 2011 m. metinę veiklos ataskaitą.

2011 m. reaguojant į ekonominę ir finansinę 

krizę buvo atlikti svarbūs ES valdymo pato-

bulinimai .  J ie turės didelės į takos viešųjų 

lėšų naudojimui ateityje. Atsižvelgdami į šias 

aktualijas, gegužės mėn. paskelbėme pozicijos 

dokumentą, kuriame pabrėžiama priemonių, 

kurių imtasi reaguojant į finansinę ir ekono-

minę krizę, svarba atskaitomybei, skaidrumui 

ir viešajam auditui. Po kelių mėnesių valstybių 

narių ir Europos Audito Rūmų aukščiausiųjų 

audito institucijų (AAI) vadovų ryšių palaikymo 

komitetas paragino ES sprendimus priimančius 

asmenis užtikrinti tinkamą atskaitomybės, skai-

drumo ir viešojo audito principų laikymąsi, kai 

viešosioms lėšoms kyla pavojus. Visų pirma euro 

zonos šalių AAI paragino numatyti atlikti atitin-

kamą Europos stabilumo mechanizmo viešąjį 

išorės auditą. Atsižvelgiant į šį raginimą buvo 

pateiktas sprendimas įsteigti su Mechanizmu 

susijusią audito valdybą, į kurią būtų paskirtas 

Europos Audito Rūmų pasiūlytas narys.

PIRMININKO PRATARMĖ

2011 m. ir toliau džiaugėmės savo pagrindi-

nių veiklos rodiklių  rezultatais ,  visų pirma 

susijusiais su mūsų audituojamų subjektų pri-

imtų rekomendacijų tolesniais veiksmais bei 

suinteresuotųjų šalių ir išorės ekspertų atliktu 

mūsų audito darbo įvertinimu. Mums pavyko 

pagerinti savo rezultatus, padidinus 2011 m. 

priimtų audito ataskaitų ir nuomonių skaičių, 

tačiau nepasiekėme ambicingų tikslų, susijusių 

su ataskaitų teikimo savalaikiškumu. Paren-

gėme metines ataskaitas, kuriose pateikiama 

išsamesnė informacija ir naujas su veiklos rezul-

tatais susijęs skyrius, 42 specialiąsias metines 

ataskaitas ir 16 specialiųjų ataskaitų, septynias 

nuomones ir pozicijos dokumentą.

2011 m. lapkričio mėn. Europos Teisingumo 

Teismas patvirtino su Sąjungos pajamomis ir 

išlaidomis, visų pirma PVM nuosavais ištekliais 

valstybėse narėse, susijusią mūsų institucijos 

audito įgaliojimų taikymo sritį.
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Nuo 2012 m. galime pranešti  apie tai ,  kaip 

mūsų rekomendacijos įgyvendinamos prakti-

koje. Taip pat pradėsime savo veiklos audito 

procedūrų kolegialią peržiūrą, skirtą dar labiau 

patobulinti mūsų specialiųjų ataskaitų teikimo 

valdymą. 2011 m. paskelbėme etikos gaires, 

skirtas dar labiau sustiprinti audito valdymo sis-

temą, ir atlikome audito politikos ir standartų 

peržiūrą, kad supaprastintumėme audito ir ata-

skaitų rengimo procedūrą. Taip pat 2012 m. bus 

pradėta rengti nauja darbuotojų pasitenkinimo 

darbu apklausa.

Jei žiūrėsime dar toliau į ateitį, 2012 m. baig-

sime rengti 2013–2017 m. strategiją. Kai kurie 

pagrindiniai uždaviniai jau yra žinomi. ES val-

dymas bus ir toliau tobulinamas, todėl mes 

turime ir toliau skatinti tinkamą atskaitomybės, 

skaidrumo ir viešojo audito principų laikymąsi. 

Aukštos kokybės ir laiku teikiamo patikinimo, 

susi jusio su ES lėšų panaudojimu, poreikis 

didėja, todėl turime atitinkamai tobulinti savo 

V í tor  Manuel  da  S ILVA CALDEIRA

P i r m i n i n k a s

auditus ir ataskaitas. Kadangi ES ir toliau vys-

tosi, mes taip pat ieškome būdų, kaip geriausiai 

panaudoti savo audito patirtį, kad padėtume 

politikos formuotojams pagerinti ES finansų val-

dymą. ES finansinės atskaitomybės stiprinimas 

yra tikslas, kuriuo mes dalijamės su kitais daly-

viais, todėl telksime savo pastangas plėtodami 

strategines partnerystes. Pagaliau, kaip ir kitos 

ES viešosios įstaigos, turėsime būti pasirengę 

padaryti daugiau su mažiau išteklių ir pagerinti 

mūsų organizacijos efektyvumą.

Šių uždavinių sprendimas didžia dalimi priklau-

sys nuo visų mūsų Audito Rūmuose dirbančiųjų 

pastangų. Esame ir visuomet būsime įsiparei-

goję gerinti savo darbuotojų kompetenciją . 

Tai – pagrindinė mūsų organizacijos vertybė. 

Atsižvelgiant į mūsų darbuotojų profesiona-

lumą, atsakomybę ir pasiektus rezultatus, esu 

įsitikinęs, kad Europos Audito Rūmai ateityje 

galės pasiekti savo tikslus.
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2011 M. APŽVALGA

MŪSŲ VEIKL A

 o 2010 finansinių metų metinės ataskaitos dėl ES biudžeto ir Europos plėtros fondų, 

kuriose pateikiama išsami informacija

 o 2010 finansinių metų 42 specialiosios metinės ataskaitos dėl ES agentūrų, decen-

tralizuotų įstaigų ir kitų institucijų

 o 16 priimtų specialiųjų ataskaitų, susijusių su konkrečiomis biudžeto sritimis ar val-

dymo temomis

 o 7 nuomonės, susijusios su biudžeto reforma, konkrečiai – su viešųjų pirkimų politikos 

modernizavimu ir Komisijos teisėkūros pasiūlymu dėl sanglaudos išlaidų reglamen-

tavimo po 2013 m. taisyklių

 o Pozicijos dokumentas dėl dabartinės finansinės ir ekonominės krizės padarinių vie-

šajai atskaitomybei ir viešajam auditui Europos Sąjungoje bei Audito Rūmų vaidmens

MŪSŲ VALDYMAS

 o Toliau gerinami mūsų pagrindinių veiklos rodiklių, visų pirma susijusių su darbo 

kokybe ir poveikiu, rezultatai

 o Patvirtintos etikos gairės, skirtos dar labiau sustiprinti audito valdymo sistemą

 o Atlikta Europos Audito Rūmų audito politikos ir standartų peržiūra, skirta supa-

prastinti audito ir ataskaitų rengimo procedūras

 o Administracijos darbuotojų perkėlimas į pagrindines audito pareigybes, siekiant 

padidinti audito tarnybų darbuotojų skaičių daugiau nei 12 %, palyginti su 2008 m.

 o Beveik baigti pagrindiniai Audito Rūmų antrojo priestato statybų projekto darbai, 

vykdomi įrengimo darbai
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MŪSŲ VEIKLA

AUDITO ATASK AITOS IR  NUOMONĖS

 o nuomonės dėl teisės aktų, turinčių įtakos 

finansų valdymui, projektų ir su kitais klausi-

mais susiję pozicijos dokumentai, rengiami 

pačių Audito Rūmų iniciatyva.

Pagrindiniai Audito Rūmų darbo rezultatai yra 

trijų tipų:

 o metinės  ataskaitos ,  kur iose visų pirma 

pateikiami f inansinio ir  atit ikties audito, 

susijusio su Europos Sąjungos biudžetu ir 

Europos plėtros fondais (EPF), rezultatai . 

Atskirai skelbiamos specialiosios metinės 

ataskaitos dėl ES agentūrų, decentralizuotų 

įstaigų ir kitų institucijų;

 o specialiosios  ataskaitos ,  skelbiamos visu 

metų laikotarpiu, jose nagrinėjami atrinktų 

auditų, susijusių su konkrečiomis biudžeto 

sritimis ar valdymo temomis (dažniausiai tai 

yra veiklos auditai), rezultatai;

Visą kiekvienos ataskaitos ir  nuomonės tekstą gal ima rasti  Audito Rūmų interneto svetainėje 

www.eca.europa.eu 22 ES kalbomis.
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Ataskaitų ir nuomonių 
skaičius

Metinės ataskaitos dėl ES 
biudžeto ir EPF

Specialiosios metinės 
ataskaitos dėl ES agentūrų 
ir decentralizuotų įstaigų

Specialiosios ataskaitos

Nuomonės ir kiti dokumentai

http://www.eca.europa.eu
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Pagrindinės 2010 m. metinės ataskaitos 

išvados

 o 2010 m. finansinėse ataskaitose Europos 

Sąjungos finansinė būklė bei metų opera-

cijų ir pinigų srautų rezultatai yra atspindėti 

teisingai. Tačiau šiose ataskaitose atspin-

dėti mokėjimai buvo paveikti reikšmingo 

klaidų lygio: įvertintas viso ES biudžeto 

klaidų lygis buvo 3,7 %. Užtikrinant mokė-

jimų tvarkingumą kontrolės sistemos buvo 

iš dalies veiksmingos.

 o Audito Rūmų įvertintas sanglaudos, ener-

getikos ir transporto  polit ikos grupės, 

labiausiai klaidų veikiamos ES išlaidų sri-

ties, klaidų lygis buvo didesnis nei 2009 m. 

ir siekė 7,7 %.

 o Kitose ES išlaidų srityse įvertintas klaidų 

lygis iš l iko santykinai pastovus.  Žemės 

ūkio ir gamtinių išteklių politikos grupės 

įvertintas klaidų lygis siekė 2,3 % ir viršijo 

reikšmingumo lygį .  Tačiau tiesioginėse 

išmokose ūkininkams reikšmingo klaidų 

lygio nebuvo.

 o Avansinių išmokų ( išankstinio finansa-

vimo )  dal is  ES biudžete labai  smarkiai 

padidėjo. Apskaitos taisyklės ir priežiūra 

nebuvo atitinkamai pritaikytos.

 o Planuodamos ES išlaidų programas, Komi-

sija ir valstybės narės daugiau dėmesio 

turėtų skirti SMART (konkrečių, išmatuo-

jamų, pasiekiamų, įvykdomų ir su laiko 

nuoroda) tikslų nustatymui, taip pat įgyven-

dinimo rizikos nustatymui ir jos mažinimui.

2010 FINANSINIŲ METŲ 
METINĖS ATASKAITOS

M E T I N Ė  2010 M .  ES B I U D Ž E T O 
V Y K DY M O  ATA S K A I TA

2011 m. Audito Rūmai atliko didelį finansinio 

ir atitikties audito, susijusio su 2010 m. ES biu-

džeto vykdymu, darbą. 2011 m. lapkričio 10 d. 

buvo paskelbta 2010 m. metinė ataskaita ir 

septynioliktasis patikinimo pareiškimas (DAS). 

2010 m. metinėje ataskaitoje atlikti keli nauji 

pakeitimai, kuriais siekiama daugiau aiškumo 

ir pagerinti teikiamą informaciją. Buvo kitaip 

sugrupuotos politikos grupės (ir atitinkamai 

pakeisti susiję metinės ataskaitos skyriai), pagal 

kurias Audito Rūmai skirsto išlaidas, įvertin-

tas klaidų lygis pateiktas pagal politikos sritis 

(žr. toliau), daugiau dėmesio skirta rekomen-

dacijoms dėl f inansų valdymo gerinimo bei 

pateiktas naujas su veiklos rezultatais susijęs 

skyrius.

Audito Rūmai pirmą kartą paskelbė viso ES biu-

džeto ir kiekvienos politikos grupės įvertintą 

klaidų lygį .  Šis klaidų lygis apskaičiuojamas 

ekstrapoliuojant audito metu tikrintų opera-

cijų imtyse nustatytas kiekybiškai įvertinamas 

klaidas. Audito Rūmai įvertintą klaidų lygį lygina 

su 2 % reikšmingumo riba, kad nustatytų (rem-

damiesi ir kitais įrodymais), ar klaidų lygis yra 

reikšmingas. Šie klaidų lygiai nėra sukčiavimo 

rodiklis, o matas, kuriuo Audito Rūmai įvertina 

neatitikimą išlaidas reglamentuojančioms tai-

syklėms. Šios klaidos yra susijusios su viešųjų 

pirkimų taisyklių nesilaikymu, netinkamu ar 

neteisingu bendrai ES finansuojamų projektų 

deklaruotų iš la idų skaičiavimu ar ūkininkų 

deklaruotais per dideliais žemės plotais.
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2010 M .  S P E C I A L I O S I O S  M E T I N Ė S 
ATA S K A I T O S  D Ė L  ES A G E N T Ū R Ų, 
D E C E N T R A L I Z U O T Ų  Į S TA I G Ų 
I R  K I T Ų  I N S T I T U C I J Ų

2011 m. gruodžio mėn. Audito Rūmai paskelbė 

2010 finansinių metų specialiąsias metines 

ataskaitas dėl visų 42 ES agentūrų, decentra-

lizuotų įstaigų (t. y. bendrųjų įmonių) ir kitų 

institucijų (visų pirma Europos Centrinio Banko 

valdymo efektyvumo). Audito Rūmai visiems 

audituotiems subjektams pateikė besąlygines 

nuomones, išskyrus Europos pasaulinės palydo-

vinės navigacijos agentūrą dėl neteisingos turto 

apskaitos ir ENIAC bendrąją įmonę dėl to, kad 

į finansines ataskaitas nebuvo įtraukta biudžeto 

rezultatų ataskaita.

ES agentūros ir decentralizuotos įstaigos ES 

teisės aktų leidėjo buvo sukurtos specialioms 

užduotims vykdyti. Visos agentūros turi savo 

įgaliojimus, valdybą, direktorių, personalą ir biu-

džetą. Agentūros vykdo aktyvią veiklą daugelyje 

sričių: saugumo, apsaugos, sveikatos, mokslinių 

tyrimų, finansų, migracijos ir kelionių.

2010 M .  M E T I N Ė  ATA S K A I TA 
D Ė L  E U R O P O S  P L Ė T R O S  F O N D Ų

Savo metinėje ataskaitoje dėl 2010 finansinių 

metų Europos plėtros fondų (EPF) (paskelbtoje 

2011 m. lapkričio 10 d.) Audito Rūmai padarė 

išvadą, kad 2010 m. f inansinėse ataskaitose 

v isa is  re ikšmingais  aspektais  yra  te is ingai 

pateikta EPF finansinė būklė, o operacijos ir 

pinigų srautai atitinka jų Finansinio reglamento 

nuostatas. EPF pajamose nebuvo reikšmingų 

klaidų. EPF įsipareigojimai taip pat buvo teisėti 

ir tvarkingi nepaisant kiekybiškai neįvertinamų 

klaidų nustatytų viešuosiuose mokėjimuose. 

Tačiau reikšmingas klaidų lygis nustatytas EPF 

mokėjimuose projektams: įvertintas klaidų lygis 

siekė 3,4 %. Nustatytos klaidos buvo susijusios 

su tinkamumo finansuoti sąlygų nesilaikymu. 

Audito Rūmų nuomone, užtikrinant mokėjimų 

tvarkingumą EPF išlaidų kontrolės sistemos 

buvo iš dalies veiksmingos.

Pirmininkas V. Caldeira pristato 2010 m. metinę ataskaitą 
Europos Parlamento plenarinėje sesijoje
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 o b ū s i m u s  r e g l a m e n t a v i m o  p a g r i n d ų 

pokyčius;

 o politinį ir viešąjį interesą.

2011 m. Audito Rūmai priėmė įvairioms temoms 

skirtų 16  specialiųjų ataskaitų .  Tai yra dau-

giau nei 2010 m. (14 specialiųjų ataskaitų). Jos 

trumpai apibūdintos toliau pagal finansinės 

programos – daugiamečio ES biudžeto – išlaidų 

kategorijas.

Vis i  special iųjų ataskaitų tekstai  skelbiami 

E uropos Audito Rūmų interneto svetainėje 

www.eca.europa.eu arba knygyne EU bookshop 

22 ES kalbomis.

PAG R I N D I N IAI  ATR I N K TO V E I K LOS AR ATITI K TI E S AU D ITO E TAPAI

2011 M. SPECIALIOSIOS 
ATASKAITOS

Be metinių ataskaitų, Audito Rūmai visu metų 

laikotarpiu skelbia specialiąsias ataskaitas , 

apimančias veiklos ar atitikties auditus, susi-

jusius su jų pačių pasirinktomis konkrečiomis 

biudžeto sritimis ar valdymo temomis. Audito 

Rūmai atrenka ir nustato šias audito užduotis, 

siekdami, kiek įmanoma, padidinti jų poveikį bei 

geriausiai panaudoti joms skiriamus išteklius.

Atrinkdami temas Audito Rūmai atsižvelgia į:

 o konkrečiai pajamų ar išlaidų sričiai būdingą 

veiklos ar atitikties riziką;

 o atitinkamų pajamų ar išlaidų dydį;

 o nuo ankstesnio audito praėjusį laiko tarpsnį;

Preliminarus 
tyrimas

Nustatomas audito pasiūlymo naudingumas ir įvykdomumas.

Audito 
planavimas

Nustatoma apimtis ir tikslai, audito metodas, metodika bei kalendorinis planas.

Darbas vietoje

Plataus profilio grupės renka įrodymus vietoje Komisijos būstinėje bei valstybėse narėse 

ir kitose paramą gaunančiose šalyse.

Nustatytų 
faktų analizė

Kartu su audituojamais subjektais patvirtinami faktai ir naudojami įrodymai išvadoms 

dėl audito tikslų pateikti.

Ataskaitos 
rengimas

Aiškiai ir struktūruotai pateikiami pagrindiniai nustatyti faktai ir išvados. Parengiamos 

rekomendacijos.

Tvirtinimas

Kartu su audituojamu subjektu patvirtinama ataskaita.

Priėmimas

Priimama ataskaita.

Skelbimas

Specialioji ataskaita skelbiama 22 oficialiosiomis kalbomis su audituojamo subjekto 

atsakymais.

http://www.eca.europa.eu
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TVA R U S  A U G I M A S

Tvaraus augimo tikslas – augimas ir užimtumas. 

Jis apima dvi temas:

Konkurencingumas apima mokslinių tyrimų ir 

technologijų plėtrai skirtą finansavimą, Euro-

pos sujungimą ES tinklais, švietimą ir mokymą, 

konkurencijos skatinimą visiškai integruotoje 

vienoje bendroje rinkoje bei socialinės politikos 

darbotvarkę ir atominių elektrinių eksploataci-

jos nutraukimą. 2007–2013 m. iš ES biudžeto 

su augimu ir užimtumu susijusio konkuren-

cingumo skatinimui skirta 89,4 milijardo eurų, 

arba 9,2 % viso biudžeto. Beveik du trečdaliai 

šios sumos buvo skirti moksliniams tyrimams 

ir plėtrai.

Sanglauda augimui ir užimtumui iš esmės yra 

susijusi su sanglaudos politika, kuri yra įgyven-

dinama pasitelkiant nustatytoms veiklos sritims 

skirtus fondus – Europos socialinį fondą, Euro-

pos regioninės plėtros fondą ir Sanglaudos 

fondą. Lėšos panaudojamos Komisijos ir  ES 

valstybių narių pasidalijamojo valdymo būdu. 

2007–2013 m. planuotos ES sanglaudos išlai-

dos sudaro 348,4 milijardo eurų (35,7 % viso 

ES biudžeto).

2011 m. Audito Rūmai šioje srityje priėmė šias 

specialiąsias ataskaitas:

 o Mažų ir vidutinių įmonių garantijų prie-

monės veiksmingumas (4/2011). Ataskaitoje 

nagrinėjama šios priemonės koncepcija ir 

planavimas, jos operacijų valdymas ir tikslų 

pasiekimas.  MVĮ garanti jų priemonė yra 

Europos investicijų fondo Komisijos vardu 

valdoma finansinė priemonė per kurią, sie-

kiant didinti skolų finansavimą, suteikiamos 

garanti jos arba priešpriešinės garanti jos 

f inansų tarpininkams dėl paskolų, kurias 

finansų įstaigos teikia MVĮ.

 o Iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 

bendrai  f inansuotų tur izmo projektų 

veiksmingumas (6/2011). Šioje ataskaitoje 

nagrinėjami laukiami projektų rezultatai , 

jų tvarumas, ES pridėtinė vertė ir projektų 

koncepcija. Ataskaita buvo pagrįsta išsamia 

apklausa apie projektus devyniose vals-

tybėse narėse, apimančiose 26 regionus. 

2000–2006 m. 4,6 milijardo eurų ES lėšų iš 

ERPF buvo skirta materialioms investicijoms 

turizmo srityje, įgyvendinant valstybių narių 

vadovaujančiųjų institucijų atrinktus ir val-

domus projektus.
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 o E u r o p o s  r e g i o n i n ė s  p l ė t r o s  f o n d o 

(ERPF)  remiamų e .  va ldž ios  projektų 

veiksmingumas (9/2011) .  Š ioje ataskai-

toje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas 

2000–2006 m. programavimo laikotarpiui 

ir keturioms valstybėms narėms: Prancūzi-

jai, Italijai, Lenkijai ir Ispanijai. Audito metu 

buvo vertinama, ar bendrai finansuoti pro-

jektai buvo atrinkti atsižvelgiant į poreikius, 

ar jie buvo įgyvendinti taip, kaip planuota, 

ar j ie naudingi ir tvarūs. ERPF informaci-

nei visuomenei skirta 6,7 milijardo eurų ES 

parama buvo siekiama remti naujų saugių 

technologijų, infrastruktūrinių gebėjimų ir 

susisiekimo tarp regionų naudojant plačia-

juostį ryšį plėtotę.

 o Komisi jos  valdomos valstybės pagal-

bos kontrolės veiksmingumas (15/2011). 

Audito metu buvo tikrinama, ar procedūro-

mis ir sistemomis užtikrinama, kad Komisija 

išnag rinės visus svarbius valstybės pagalbos 

atvejus, kad šie atvejai bus išnagrinėti veiks-

mingai ir laikantis terminų, ir kad Komisijai 

suteikiama galimybė atlikti savo valstybės 

pagalbos kontrolės poveikio stebėj imą. 

Komisija yra atsakinga už tai, kad valstybių 

narių teikiama valstybės pagalba būtų sude-

rinama su Europos Sąjungos vidaus rinka. 

Valstybės narės iš anksto privalo pranešti 

Komisijai apie valstybės pagalbos priemo-

nes ir prieš jas taikydamos gauti Komisijos 

patvirtinimą.

 o ES finansinė parama atominių elektrinių 

Bulgarijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje eksplo-

atavimo nutraukimui (16/2011). Ataskaitoje 

nagrinėjama, ar programos veiksmai buvo 

parengti atsižvelgiant į nustatytus porei-

kius, ar j ie buvo vykdyti pagal planą ir ar 

atskaitomybės ir  valdymo sistema buvo 

t inkama užt ikr inant veiksmingą ES lėšų 

panaudojimą. Bulgarija, Lietuva ir Slovakija 

stojimo į ES derybose įsipareigojo pirma 

laiko sustabdyti aštuonis neatnaujinamus 

branduolinius reaktorius ir vėliau nutraukti 

jų eksploatavimą. Atsižvelgdama į sunkią 

naštą, ES 1999–2013 m. laikotarpiu trijų vals-

tybių programoms suteikė 2,9 milijardo eurų 

finansinę paramą.
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G A M T I N I Ų  I Š T E K L I Ų 
I Š S A U G O J I M A S  I R  VA L DY M A S

2011 m. Audito Rūmai šioje srityje priėmė šias 

specialiąsias ataskaitas:

 o Bendrosios žemės ūkio politikos bendro-

sios išmokos schema (5/2011) (žr. langelį 

„Dėmesys veiklos auditui“).

 o Ar  agrarinei  aplinkosaugai skiriamos 

paramos modelis ir valdymas tinkami? 

(7/2011). Audito metu buvo nagrinėjama, 

ar politika buvo parengta ir prižiūrima taip, 

kad duotų apčiuopiamos naudos aplinkai, ar 

ūkininkai tinkamai remiami teikiant jiems ati-

tinkamas rekomendacijas ir skiriant teisingai 

apskaičiuotas pagalbos sumas ir ar vadovybė 

atsižvelgia į  konkrečius aplinkosauginius 

poreikius. Agrarinei aplinkosaugai skiriama 

parama kasmet sudaro 2,5 milijardo eurų ES 

išlaidų, ja siekiama patenkinti visuomenėje 

didėjantį aplinkosaugos paslaugų poreikį 

skatinant ūkininkus diegti ar toliau taikyti 

žemės ūkio gamybos metodus, suderina-

mus su aplinkos apsauga bei gerinimu. Šiai 

politikai taikomas pasidalijamasis Komisijos 

ir valstybių narių valdymas.

 o Neteisėtų išmokų išieškojimas Bendro-

sios žemės ūkio politikos srityje (8/2011). 

Ataskaitoje buvo vertinamas valstybių narių 

įdiegtų ir valdomų sistemų, skirtų išieškoti 

nustatytas skolas, veiksmingumas. Audito 

metu buvo tikrinama, ar valstybės narės 

teisingai registruoja ir tvarko skolas, ar jos 

sėkmingai  iš ieško nustatytas neteisėtas 

išmokas,  ar pagal taisykles nurašo neat-

gaunamas skolas ir ar Komisijos priežiūra ir 

stebėjimas yra veiksmingi. Europos Sąjungos 

žemės ūkio ir kaimo plėtros srities metinės 

išlaidos sudaro apie 55 milijardus eurų, kurių 

dalis yra išmokama neteisėtai pagal netvar-

kingas arba neteisingas deklaracijas ir todėl 

turi būti sugrąžinta.

ES tur i  didelę pol i t inę atsakomybę žemės 

ūkio ir kaimo plėtros, žuvininkystės ir aplinkos 

apsaugos srityse. 2007–2013 m. ES planuotos 

išlaidos sudaro 413,1 milijardo eurų (42,3 % viso 

biudžeto).

Trys ketvirtadaliai šių išlaidų yra tiesioginės 

išmokos ūkininkams ar pagalba žemės ūkio rin-

koms iš Europos žemės ūkio garantijų fondo 

(EŽŪGF), pirmojo bendrosios žemės ūkio politi-

kos (BŽŪP) ramsčio. Daugiau nei penktadalis šių 

išlaidų skiriama ES kaimo plėtrai (KP), kuri yra 

remiama iš Europos žemės ūkio kaimo plėtros 

fondo (EŽŪKPF), antrojo BŽŪP ramsčio. Žemės 

ūkio ir kaimo plėtros lėšos panaudojamos Komi-

sijos ir valstybių narių pasidalijamojo valdymo 

būdu.
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 o Mokyklų aprūpinimo pienu ir vaisiais 

programos veiksmingumas (10/2011). Atas-

kaitoje buvo vertinama, ar ES subsidijos turi 

tiesioginį poveikį naudos gavėjų vartojimui 

ir ar yra tikėtina, kad bus pasiekti programų 

auklėjamiej i  t ikslai  i r  kad bus padarytas 

poveikis mait inimosi įpročiams ateityje. 

Šių ES programų tikslas – paskatinti vaikus 

sveikai maitintis, vartojant pieno produktus, 

vaisius ir daržoves bei padėti gerinti šių pro-

duktų rinką. Šioms dviem programoms ES 

šiuo metu kasmet skiria 180 milijonų eurų.

 o Ar  geografinių nuorodų schema yra 

parengta ir  valdoma taip, kad galėtų 

būti veiksminga? (11/2011). Audito metu 

buvo vertinamas sistemos veiksmingumas, 

schemos patrauklumas gamintojams ir var-

totojų informuotumas apie ją. Geografinių 

nuorodų schemos tikslas – saugoti pavadi-

nimus tų produktų, kurių ypatybės siejamos 

su geografine vietove, kurioje jie gaminami. 

Ji atveria palankias ekonomines galimybes 

ūkininkams bei maisto gamintojams ir ja 

s iekiama daryt i  teigiamą poveikį  kaimo 

bendruomenei.

 o ES priemonių, padėjusių pritaikyti ES 

žvejybos laivynų pajėgumą prie esamų 

ž v e j y b o s  g a l i m y b i ų ,  v e i k s m i n g u m a s 

(12/2011). Audito metu buvo tikrinama, ar lai-

vynų pajėgumo mažinimo programa yra aiški 

ir ar konkrečios priemonės yra gerai apibrėž-

tos ir įgyvendintos. Auditas buvo atliekamas 

Komisijoje ir Danijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, 

Italijoje, Lenkijoje, Portugalijoje ir Jungtinėje 

Karalystėje. ES bendrosios žuvininkystės poli-

tikos tikslas – skatinti tvarią žvejybą, siekiant 

žuvų išteklių ir žvejybos laivynų pajėgumo 

pusiausvyros, kad būtų išvengta žuvų išteklių 

pereikvojimo. Per didelio pajėgumo problema 

jau daugelį metų kenkia žuvų išteklių tvaru-

mui ir ilgalaikiam žuvininkystės sektoriaus 

gyvybingumui. 2007–2013 m. programavimo 

laikotarpiui iš Europos žuvininkystės fondo 

numatyta skirti 4,3 milijardo eurų.

DĖMESYS VEIKLOS AUDITUI
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DĖMESYS VEIKLOS AUDITUI

SPECIALIOJI  ATASKAITA NR.  5/2011 „BENDROSIOS IŠMOKOS SCHEMA BIS : 
KLAUSIMAI,  KURIE TURI  BŪTI  IŠSPRĘSTI  SIEKIANT PAGERINTI 

PATIKIMĄ JOS FINANSŲ VALDYMĄ“

Šio veiklos audito tikslas buvo patikrinti 

su BIS susijusių mokėjimų finansinio 

valdymo patikimumą . BIS taikoma 17 

iš 27 ES valstybių narių, o 2009 m. su šia 

schema susijusios išlaidos sudarė apie 

28,8 milijardo eurų.

Bendrosios išmokos schemos (BIS) įve-

dimas – vienas svarbiausių 2003 m. 

įvykdytos ES bendrosios žemės ūkio 

politikos reformos elementų. Jos tiks-

la i  buvo remti  ūkininkų pajamas i r 

juos skatinti labiau reaguoti į  r inkos 

poreikius. Įgyvendinant reformą buvo 

panaik inta  paramos i r  produkci jos 

sąsaja („atsiejimas“) . Vietoj to ūkininkai 

turi disponuoti reikalavimus atitinkan-

čia žemės ūkio paskirties žeme ir turėti 

„teises į išmokas“.

Nuo 2006 m. Audito Rūmai atliko kelis Komisijos ir valstybių narių procedūrų, skirtų užtikrinti teisių 

į išmokas tikslumą ir išmokų ūkininkams teisingumą, auditus. Šie auditai apėmė visas 17 šias schemas tai-

kančių valstybių narių, o jų rezultatai buvo pateikti 2006 ir 2007 m. metinėse ataskaitose dėl ES biudžeto.

Remdamiesi šiais rezultatais Audito Rūmai atlikti veiklos auditą, skirtą šioms temoms:

 o politikos naudos gavėjai, galimybės gauti bendrąsias išmokas ir reikalavimai atitinkančios žemės 

apibrėžčiai;

 o schemos indėlis siekiant su ūkininkų pajamų rėmimu ir žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos 

būklės išlaikymu susijusių tikslų;

 o su įvairiais schemos įgyvendinimo modeliais susiję kylantys konkretūs padariniai.

Audito vizitai buvo atlikti 2009 ir 2010 m. Komisijoje bei Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Italijoje.

Specialiojoje ataskaitoje Nr. 5/2011 daroma išvada, kad BIS padėjo pasiekti du pagrindinius bendrosios 

žemės ūkio politikos tikslus: paskatinti ūkininkus tinkamiau reaguoti į rinkos poreikius ir paremti visas 

žemės ūkio sektoriaus pajamas. Tačiau, apskritai, įgyvendinant schemą išryškėjo nemažai prieštaringų 

ypatumų, susijusių su politikos naudos gavėjų apibrėžtimi, reikalavimus atitinkančių žemės sklypų ir 

veiklos pobūdžiu, schemos poveikiu aplinkai, paramos skirstymu skirtingoms valstybėms narėms ir 

pačiose valstybėse narėse bei konkrečiais istorinio ir regioninio modelių taikymo padariniais.
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Ataskaitoje rekomenduojama, kad išmokos visų pirma būtų skiriamos aktyviems ūkininkams ir kad 

nebūtų finansuojami ne žemės ūkio paskirties sklypai ir veikla, kuria neprisidedama didinant žemės 

ūkio našumą ar aktyviai išlaikant žemės aplinkosauginę vertę. Audito Rūmai taip pat rekomenduoja, 

kad nustatant paramos lygį būtų atsižvelgiama į ūkininkų su aplinkosauga ir kitu išorės poveikiu susi-

jusias sąnaudas ir kad ūkininkams skiriama parama būtų labiau subalansuota. Paramos apskaičiavimo 

metodas turėtų būti grindžiamas tuo metu vyraujančiomis ūkininkavimo sąlygomis.

Auditą atliko aštuonių I kolegijos auditorių plataus profilio grupė. Audito rezultatai ne tik leido geriau 

įsigilinti į atsietos ūkio paramos koncepciją, bet ir išsiaiškinti atsisakymo nuo ankstesnės atsietos 

paramos padarinius. Anot grupės vadovo Sven Kölling: „Ypač sudėtinga buvo audituoti įvairius BIS 

įgyvendinimo modelius ir variantus bei nacionalines ir regionines valdymo politikas, turėjusias įtakos 

paramos veiksmingumui ir efektyvumui.“ Apsilankymai pas galutinius naudos gavėjus ir ūkių patikros 

vietoje patvirtino, kad jos yra būtinos renkant audito metu nustatytus faktus ir išvadas pagrindžian-

čius įrodymus.

Kelios Audito Rūmų rekomendacijos atsispindi Komisijos pasiūlymuose dėl bendrosios žemės ūkio 

politikos reformos po 2013 m. (vis dar buvo aptariami, kai buvo rengiama ši ataskaita), įskaitant 

„aktyvaus ūkininko“ apibrėžtį ir minimalią su kai kurių tipų žeme susijusią veiklą, pagalbos paskirs-

tymą naudos gavėjams, BIS modelių įvairovės sumažinimą ir geresnį atsižvelgimą į poveikį aplinkai 

skiriant paramą.

Audito grupė (iš kairės į dešinę): (pirmoje eilėje) Heike Walz, Audito Rūmų narys Michel Cretin, Aurelia Petliza, 
(antroje eilėje) Pietro Puricella, Dirk Pauwels, Sven Kölling, Sylvain Lehnhard
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ES K A I P  PA S A U L I N Ė  PA R T N E R Ė

ES veikla išorės santykių srityje buvo susijusi 

su: plėtra ; stabilumo, saugumo ir klestėjimo 

užtikrinimu kaimyninėse šalyse; aktyviu darbu 

siekiant tarptautiniu mastu remti tvarų vysty-

mąsi; pasaulio politinio valdymo rėmimu bei 

strateginio ir civilinio saugumo užtikrinimu.

Siekdama šių t ikslų 2007–2013 m. ES skyrė 

55,9 milijardo eurų, t. y. 5,7 % visų planuotų 

išlaidų. Didžiąją išlaidų dalį  t iesiogiai valdo 

Komisija (jos būstinė) arba delegacijos. Tam 

tikra pagalbos dalis yra kartu valdoma su tarp-

tautinėmis organizacijomis.

2011 m. Audito Rūmai šioje srityje priėmė šias 

specialiąsias ataskaitas:

 o Ar Komisijos išorės pagalbos valdymo 

įgal io j imus  perdavus  i š  jos  būst inės 

į delegacijas pagerėjo pagalbos teikimas? 

(1/2011). Audito metu buvo nagrinėjamos 

valdymo priemonės bei jų poveikis didinant 

pagalbos teikimo greitį, gerinant jos teikimo 

kokybę ir nustatant patikimesnes finansų 

valdymo procedūras. ES yra didžiausia pagal-

bos teikėja pasaulyje. Didžiąją pagalbos dalį 

(8,4 milijardo eurų 2009 m.) valdo Komisija 

panaudodama savo valdymo sistemą, t. y. 

nuo 2002 m. atsakomybę deleguodama savo 

vietos tarnyboms šalyse partnerėse.

 o Nuo konfliktų nukentėjusiose šalyse per 

Jungtinių Tautų organizacijas skirstomų 

ES įnašų efektyvumas ir rezultatyvumas 

(3/2011) .  Š io je  ataskaitoje  nagr inėjami 

Afganistane, Irake ir Sudane 2006–2008 m. 

vykdyti projektai. Per JT organizacijas per-

vedamos EuropeAid  lėšos 2005–2009 m. 

regione sudarė 4 milijardus eurų. ES lėšas 

projektams gali teikti kaip vienintelė donorė 

arba kartu su kitais donorais į kelių donorų 

patikos fondus, neskiriant lėšų konkrečiai 

veiklai ar tikslams, arba į JT organizacijos 

bendrąjį biudžetą.

 o ES pagalbos siekiant pagerinti Kroatijos 

gebėjimą valdyti po įstojimo skiriamas ES 

lėšas veiksmingumas (14/2011). Ataskaitoje 

buvo vertinamas Komisijos vykdomas pagal-

bos planavimas ir tikrinama, ar įgyvendinus 

ES finansuojamus projektus buvo pasiekta 

numatytų rezultatų. ES pasirengimo narystei 

pagalbos tikslas – padėti šalims kandidatėms 

stiprinti administracinius gebėjimus, joms 

rengiantis valdyti didesnes ES lėšas, kurios 

joms bus skirtos tapus valstybėmis narėmis. 

Nuo 2007 m. Kroatijai kasmet buvo skiriama 

150 milijonų eurų pagalba.
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2011 m. Audito Rūmai šioje srityje priėmė šią 

specialiąją ataskaitą:

 o Ar 42 muitinės procedūros kontrolė leidžia 

užkardyti ir aptikti PVM vengimą? (13/2011). 

Ataskaitoje buvo vertinama, ar yra sukur-

tas patikimas reglamentavimo pagrindas, 

leidžiantis kovoti su PVM vengimu pasi-

naudojant 42 muitinės procedūra. Audito 

Rūmai auditą atliko Belgijoje, Danijoje, Ispa-

nijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Slovėnijoje ir 

Švedijoje. 42 muitinės procedūra yra mecha-

nizmas, kuriuo ES importuotojas naudojasi, 

kad būtų atleistas nuo PVM. Jis yra taiko-

mas, kai iš ne ES į valstybę narę importuotos 

prekės bus išgabentos į kitą valstybę narę. 

Tokiais atvejais PVM yra mokėtinas paskirties 

valstybėje narėje.

2011 m. Audito Rūmai šioje srityje priėmė šią 

specialiąją ataskaitą:

 o Europos kovos su sukčiavimu tarnybos 

(OLAF) valdymas  (2/2011). Šioje ataskai-

toje vertinami veiksmai, kurių buvo imtasi 

įgyvendinant  ankstesnės Audito Rūmų 

specialiosios ataskaitos (1/2005) šia tema 

rekomendacijas. Audito metu buvo nagri-

nėjama, ar OLAF veikla buvo sutelkta į tyrimo 

funkciją, ar ji patobulino savo tyrimų efek-

tyvumą, kaip OLAF pademonstravo savo 

tyrimų veiksmingumą ir ar buvo patikslin-

tas Priežiūros komiteto vaidmuo. OLAF yra 

patikėta užduotis kovoti su sukčiavimu ir kita 

nelegalia ES biudžetui nuostolinga veika. Ji 

priklauso Komisijai, tačiau yra savarankiška 

atliekant tyrimus. OLAF dirba apie 500 dar-

buotojų, o jos metinis biudžetas sudaro apie 

50 milijonų eurų.

A D M I N I S T R AV I M A S

ES institucijų, agentūrų ir decentralizuotų 

įstaigų administracines išlaidas sudaro perso-

nalo išlaidos (atlyginimai, pensijos) bei pastatų, 

įrangos, energijos, komunikacijų ir informaci-

nių technologijų išlaidos. 2007–2013 m. visos 

išlaidos sudaro 55,9 milijardo eurų (5,7 % viso 

ES biudžeto).

PA J A M O S

Europos Sąjungos biudžetas iš esmės finan-

suojamas  nuosavais  i š tekl ia is  i r  k i tomis 

pajamomis . Tradiciniai nuosavi ištekliai (dau-

giausia muitai) sudaro apie 12 % visų ES pajamų, 

tiek pat sudaro PVM ištekliai. Didžiąją ES nuo-

savų išteklių dalį (apie 70 %) sudaro bendrosios 

nacionalinės pajamos, užtikrinančios pastovią 

biudžeto pusiausvyrą.



21

2011 M. PASKELBTOS 
NUOMONĖS IR POZICIJOS 
DOKUMENTAS

Audito Rūmai prisidėjo prie ES finansų valdymo 

gerinimo, teikdami nuomones dėl f inansinį 

poveikį turinčių naujų ar peržiūrimų teisės aktų 

pasiūlymų. Šių nuomonių prašo kitos ES insti-

tucijos, o teisės aktus leidžiančios institucijos 

(Europos Parlamentas ir Taryba) jomis naudojasi 

savo darbe. Audito Rūmai taip pat savo inicia-

tyva gali skelbti su kitais klausimais susijusius 

pozicijos dokumentus.

2011 m. Audito Rūmai patvirt ino septynias 

nuomones:

 o 1/2011: Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, 

kuriuo dėl Europos išorės veiksmų tarny-

bos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 

Nr. 215/2008 dėl 10-ajam Europos plėtros 

fondui taikomo finansinio reglamento

 o 2/2011: Bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 

finansinės taisyklės

 o 3/2011 :  Pasiūlymas dėl Europos mokyklų 

finansinio reglamento keitimo

 o 4/2011: Komisijos Žalioji knyga dėl viešųjų 

pirkimų politikos modernizavimo

 o 5/2011: Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento 

(Euratomas), kuriuo apibrėžiamos įmonių, 

mokslinių tyrimų centrų ir universitetų daly-

vavimo vykdant netiesioginius veiksmus 

pagal Europos atominės energijos bendri-

jos bendrąją programą ir mokslinių tyrimų 

rezultatų sklaidos taisyklės

 o 6/2011: Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 

Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su suk-

čiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų 

ir panaikinamas Reglamentas (Euratomas) 

Nr. 1074/99

Nuomonėje Nr. 7/2011 nagrinėjamas pasiū-

lymas dėl  Europos Par lamento i r  Tarybos 

reglamento, kuriuo nustatomos su sanglaudos 

išlaidomis ,  2014–2020 m. galinčiomis suda-

ryti daugiau nei 45 % visų ES išlaidų, susijusios 

bendrosios nuostatos. ES biudžeto indėlis įgy-

vendinant strategijos „Europa 2020“ t ikslus 

didžia dalimi priklauso nuo ekonomiško, efek-

tyvaus ir veiksmingo šių lėšų panaudojimo. Tai 

taip pat turės įtakos ES veiksmų patikimumui 

ir teisėtumui. Užtikrinti tinkamus kokybinius 

rezultatus taikant sistemą, pagal kurią lėšos 

yra iš anksto paskirstomos valstybėms narėms 

ir jų įsisavinimas yra savaiminis tikslas, tebėra 

sunki užduotis Europos Sąjungai. Veiksminga 

Komisijos vykdoma lėšų naudojimo priežiūra 

i r  atskaitomybė padės valstybėms narėms 

sėkmingai panaudoti šias lėšas.

Visi nuomonių tekstai skelbiami Europos Audito 

Rūmų interneto svetainėje www.eca.europa.eu 

visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

http://www.eca.europa.eu
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EUROPOS AUDITO RŪMŲ POZICIJOS DOKUMENTAS:  „DABARTINĖS 
FINANSINĖS IR  EKONOMINĖS KRIZĖS PADARINIAI  VIEŠAJAI  ATSKAITOMYBEI 

IR  VIEŠAJAM AUDITUI  EUROPOS SĄJUNGOJE IR  AUDITO RŪMŲ VAIDMUO“

Pasaulinė finansinė ir ekonominė krizė turi rimtų padarinių Europos Sąjungai. Kovodama su krize, ES 

ėmėsi priemonių remti finansų sektoriaus tvarumą, skatinti ekonomikos atsigavimą ir augimą, teikti 

finansinę pagalbą valstybėms narėms ir stiprinti valstybių narių fiskalinės ir ekonominės politikos 

koordinavimą. Šios priemonės taip pat turi svarbią reikšmę viešųjų lėšų – piliečių sumokamų mokes-

čių – naudojimui ES. Dėl Sąjungos ekonominės politikos struktūros pokyčių atsiranda naujų iššūkių 

atskaitomybei, skaidrumui ir viešajam auditui.

Audito Rūmai mano, kad taikant šias naujas priemones turėtų būti vadovaujamasi principu, pagal 

kurį viešųjų lėšų naudojimas turėtų būtų grindžiamas tinkama skaidrumo, viešosios atskaitomybės 

ir viešojo audito sistema. Todėl 2011 m. gegužės 19 d. Europos Audito Rūmai paskelbė pozicijos 

dokumentą dėl dabartinės finansinės ir ekonominės krizės padarinių viešajai atskaitomybei ir viešajam 

auditui Europos Sąjungoje ir dėl Audito Rūmų vaidmens.

Šiame dokumente Audito Rūmai daro išvadą, kad jie atliks auditus, susijusius su naujomis priežiūros 

institucijomis, pagalbos mechanizmais suteikiant ES biudžeto garantiją ir, kiek įmanoma, Komisijos 

veiksmais vykdant Europos semestro procedūrą. Tačiau Audito Rūmai nustatė, kad kai kuriais atve-

jais viešojo audito sistemos nėra tinkamos. Pavyzdžiui, jie mano, kad į Sutartį, kuria yra įsteigiamas 

Europos stabilumo mechanizmas, turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl viešojo išorės audito. Taip pat 

Audito Rūmai pažymėjo keletą sričių, kuriose kompetentingos Sąjungos institucijos, visų pirma Euro-

pos Parlamentas ir Taryba, turėtų išnagrinėti su atskaitomybe ir skaidrumu susijusius klausimus. Jos 

yra susijusios su apskaitos ir (arba) audito standartais, centrinių bankų veikla ir fiskalinės politikos, 

vykdomos pagal patvirtintas naujas taisykles, tolesne priežiūra.
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Audito Rūmai bendradarbiauja su kitomis aukščiausiomis audito institucijomis (AAI) visų pirma per:

 o ES valstybių narių AAI ryšių palaikymo komitetą;

 o ES šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių AAI tinklą;

 o tarptautines viešojo audito institucijų organizacijas, visų pirma Tarptautinę aukščiausiųjų audito 

institucijų organizaciją (INTOSAI) ir jos Europos regioninę grupę (EUROSAI).

RYŠIŲ PALAIKYMO KOMITETAS

ES Sutartyje reikalaujama, kad Europos Audito 

Rūmai ir valstybių narių nacionalinės audito 

įstaigos bendradarbiautų pasitikėjimo dvasia 

ir  toliau išl ikdamos nepriklausomos. Audito 

Rūmai su ES valstybių narių AAI aktyviai bendra-

darbiauja per ryšių palaikymo komitetą. Ryšių 

palaikymo komitetą sudaro ES AAI vadovai ir 

Audito Rūmai. Jis renkasi kasmet. Komitetas 

yra bendradarbiavimo, profesinių žinių ir patir-

ties mainų forumas ES lėšų audito ir kitų su ES 

susijusių klausimų srityje. Kasdieniai kontaktai 

palaikomi per kiekvienos institucijos paskirtus 

ryšių palaikymo pareigūnus.  Buvo sukurtos 

darbo grupės, padedančios parengti bendras 

pozicijas ir darbo metodus.

2011 m. Audito Rūmai buvo ryšių palaikymo 

komitetui pirmininkaujanti institucija .  Jie ir 

toliau teikė administracinę pagalbą komitetui 

bei aktyviai dalyvavo įvairiose darbo grupėse 

ir tinkluose.

BENDR ADARBIAVIMAS SU KITOMIS A AI

2011 m. spalio 13 ir 14 dienomis Audito Rūmų 

būstinėje buvo surengtas metinis ryšių palai-

kymo komiteto posėdis . Pagrindinis dėmesys 

posėdyje buvo skirtas seminarui dėl Europos 

semestro ir kitų naujų ES ekonominio valdymo 

patobulinimų poveikio ES AAI ir Europos Audito 

Rūmams. Taip pat buvo nagrinėjamos finansinių 

sistemų ir institucijų reguliavimo ir priežiūros, 

valstybės pagalbos finansų sektoriui ir euro kri-

zės valdymo mechanizmų audito temos.

Ryšių palaikymo komitetas priėmė pranešimą 

(žr. langelį) Europos Parlamentui, Europos Vadovų 

Tarybai ir Europos Komisijai bei ES valstybių narių 

parlamentams ir vyriausybėms. Komitetas taip 

pat patvirtino rezoliuciją, kurioje pripažįstamas 

euro zonos šalių AAI raginimas numatyti atlikti 

atitinkamą Europos stabilumo mechanizmo 

viešąjį išorės auditą. Pranešimas ir rezoliucija 

skelbiami ryšių palaikymo komiteto interneto 

svetainėje http://ww.contactcommittee.eu.

Pagrindiniai 2011 m. ryšių palaikymo komiteto pranešėjai: Komisijos narys Olli Rehn, Liuksemburgo finansų ministras Luc 
Frieden ir ECB vicepirmininkas Vítor Constâncio kartu su Europos Audito Rūmų pirmininku Vítor Caldeira (trečias iš kairės).

http://ww.contactcommittee.eu
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2011 M.  SPALIO 14 D.  RYŠIŲ PALAIKYMO KOMITETO PATVIRTINTAME PRANEŠIME 

DĖL EUROPOS SEMESTRO IR  KITŲ NAUJŲ ES EKONOMINIO VALDYMO PATOBULINIMŲ 

POVEIKIO EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ AUKŠČIAUSIOSIOMS AUDITO 

INSTITUCIJOMS IR  EUROPOS AUDITO RŪMAMS PABRĖŽIAMI  PRINCIPAI , 

KURIŲ BŪTINA LAIKYTIS ,  KAI  V IEŠOSIOMS LĖŠOMS KYLA PAVOJUS,  IR  NURODYTOS 

PAGRINDINĖS BENDRADARBIAVIMO ATEITYJE GAIRĖS

Tinkamas viešųjų lėšų viešasis auditas

Ryšių palaikymo komitetas mano, kad, kilus su viešosiomis lėšomis susijusiems sunkumams, turėtų 

būti laikomasi šių principų:

 o „pakankamo skaidrumo, teikiant patikimą ir savalaikę informaciją (įskaitant nacionalinę statistiką) 
apie faktinį ar numatomą viešųjų lėšų panaudojimą ir apie joms kylančią riziką;

 o tinkamos atskaitomybės, apimančios visuomenės nuomonę apie operacijas ir skatinančios sprendimų 
priėmėjus ir už valdymo procesus atsakingus subjektus teikti ataskaitas;

 o adekvataus viešojo audito, kuriuo teikiamas patikinimas ir informacija apie viešųjų lėšų panaudojimą 
ir apie jiems kylančią riziką, tokiu būdu prisidedant prie skaidrumo skatinimo ir teikiant atskaitingumo 
pagrindą.“

Siekdamos užtikrinti veiksmingą viešojo audito atsaką į finansinę ir ekonominę krizę ir jos padarinius, 

ES AAI ir Europos Audito Rūmai „kiek įmanoma ir atsižvelgdami į savo įgaliojimus spręs, kaip pritaikyti 

savo audito darbą prie naujų aplinkybių. Kai kuriais atvejais procesas jau prasidėjo nustačius naujas 

ir atnaujinus ankstesnes audito užduotis“.
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Tolesnis ES AAI ir Europos Audito Rūmų bendradarbiavimo gerinimas

Didėjant ES ekonomikos sistemų tarpusavio priklausomybei, sustiprėja bendros perspektyvos vertė, 

kurią galima sukurti glaudžiai bendradarbiaujant per ryšių palaikymo komitetą. Dėl to būtų galima:

 o „pasimokyti  iš neseniai atliktų auditų rezultatų ir jų poveikio, tokiu būdu kaupiant žinias ir jomis 
dalijantis;

 o nustatyti ir skleisti esamą geriausią praktiką atliekant naujų (ir esamų) priemonių auditą;

 o nustatyti viešojo audito spragas  bei naujų audito užduočių ir naujos partnerystės  galimybes ir 
įvertinti, kaip šiuos klausimus geriausiai išnagrinėti;

 o apsvarstyti galimybę tobulinti AAI naudojamas specialias audito metodikas bei jų įgyvendinimo prie-
mones ir gaires.“

Ryšių palaikymo komitetas šiuos veiksmus plėtos pasitelkiant esamus tinklus, apimančius Europos 2020 

auditą ir fiskalinę politiką, bei atliekant paralelius ar koordinuotus auditus ir vykdant kitą šiam tikslui 

skirtą bendradarbiavimo veiklą.

2011 m. spalio 13 ir 14 d. ryšių palaikymo komiteto posėdis Liuksemburge
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ŠALIŲ KANDIDAČIŲ 
IR POTENCIALIŲ ŠALIŲ 
KANDIDAČIŲ AAI TINKLAS

Audito Rūmai aktyviai dalyvavo į ES stojančių 

šalių kandidačių ir potencialių šalių kandida-

čių AAI tinklo veikloje1.  Tinklo organizacinė 

struktūra yra panaši į  ryšių palaikymo komi-

teto struktūrą. Tinklas rengia periodinius AAI 

vadovų ir ryšių palaikymo pareigūnų posėdžius 

bei darbo grupes, seminarus ir paralelinius audi-

tus. Pagrindinis tinklo tikslas – skatinti audito 

metodų ir priemonių įgyvendinimą, atsižvel-

giant į tarptautinius standartus ir geriausią ES 

praktiką. 

Tinklo pirmininkų posėdis vyko 2011 m. kovo 8 

ir 9 d. Stambule. Posėdžiui pirmininkauti padėjo 

Turkijos audito rūmai ir Europos Audito Rūmai. 

Buvo pri imta Stambulo sutartis bei veiklos 

ateityje darbo planas, kuris bus įgyvendintas 

Europos Audito Rūmams, SIGMA ir ES AAI atsto-

vams aktyviai teikiant savo pagalbą.

1 2012 m. vasario mėn. tinklui priklauso penkios šalys 
kandidatės (Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika 
Makedonija, Islandija, Juodkalnija ir Turkija) bei trys 
potencialios šalys kandidatės (Albanija, Bosnija ir 
Hercegovina, Serbija).

KITAS BENDRADARBIAVIMAS

2011 m. Europos Audito Rūmai vadovavo Nor-

vegijos General inio auditoriaus instituci jos 

kolegialiai peržiūrai, kuri buvo atliekama kartu 

su Austrijos ir Suomijos AAI. Ataskaita buvo 

paskelbta 2011 m. birželio mėn.

Audito Rūmai ir toliau aktyviai dalyvavo ir teikė 

pagalbą vykdant INTOSAI ir EUROSAI veiklą. Nuo 

2004 m. tapę visateisiu INTOSAI nariu, Audito 

Rūmai aktyviai dalyvavo profesinių audito stan-

dartų pakomitečiuose. 2010 m. lapkričio mėn. 

XX INCOSAI patvirtinus išsamų tarptautinių 

standartų rinkinį (ISSAI), šie pakomitečiai pra-

dėjo įgyvendinti savo naujus darbo planus, 

susijusius su ISSAI sistemos suderinimu bei 

standartų ir gairių sklaida. Audito Rūmai taip 

pat padėjo gerosios praktikos ir kokybės skati-

nimo savanoriškomis kolegialiomis peržiūromis 

pakomitečiui, padidėjusios INTOSAI narių pajė-

gumų stiprinimo veiklos skatinimo pakomitečiui 

bei INTOSAI aplinkosaugos audito darbo grupei.

Be to, nuo 2008 m. Audito Rūmai vadovauja 

INTOSAI atskaitomybės ir audito su stichinė-

mis nelaimėmis susijusios paramos srityje darbo 

grupei. Pagrindinis šios darbo grupės tikslas – 

parengti gaires bei nustatyti ir skleisti gerąją 

praktiką atskaitomybės su stichinėmis nelai-

mėmis susijusios paramos srityje, susitelkiant 

į  suinteresuotosioms šal ims (daugiašaliams 

partneriams, paramos organizacijoms, vyriau-

sybėms, privatiems audito kabinetams) skirtą 

veiklą.
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Audito Rūmai  sust ipr ino savo dalyvavimą 

 EUROSAI, tapdami jų valdybos nariu ateinan-

tiems šešeriems metams. Audito Rūmai aktyviai 

dalyvavo VIII EUROSAI kongrese (2011 m. gegu-

žės 30–birželio 2 d.), skirtame viešojo sektoriaus 

vadovų uždaviniams, poreikiams ir atsakomybei 

bei AAI vaidmeniui ir AAI atliekamam nepri-

klausomų reguliavimo agentūrų auditui. Buvo 

patvirtintas AAI nepriklausomybę sustiprinantis 

pranešimas.

2011 m. gruodžio mėn. bendromis INTOSAI 

bendruomenės ir jos regioninių darbo grupių, 

skirtų stiprinti AAI nepriklausomumą ir pripa-

žinti Limos ir Meksiko deklaraciją, pastangomis 

Jungtinių Tautų generalinė asamblėja priėmė 

rezoliuciją „Viešojo administravimo efektyvumo, 

atskaitomybės, veiksmingumo ir skaidrumo 

skatinimas, stiprinant aukščiausiąsias audito 

institucijas“.
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2011 m. lapkričio 15 d. mėn. Teisingumo Teis-

mas  paskelbė sprendimą byloje C-539/09 

Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką 
dėl Audito Rūmų įgaliojimų nuosavų išteklių iš 

pridėtinės vertės mokesčio (PVM) srityje.

Byla buvo iškelta dėl to, kad 2006 m. Vokietijos 

federacinė finansų ministerija neleido Euro-

pos Audito Rūmams atlikti auditų Vokietijoje, 

susijusių su administraciniu valstybių narių 

bendradarbiavimu pagal Tarybos reglamentą 

Nr. 1798/2003 PVM srityje. Rengdami specia-

liąją ataskaitą Nr. 8/2007 Audito Rūmai pasirinko 

auditą atlikti aštuoniose valstybėse narėse, tarp 

jų ir Vokietijoje. Vokietijos institucijos paprieš-

taravo dėl Audito Rūmų teisės atlikti šį auditą.

Vokietijos vyriausybė pateikė argumentą, kad 

pagal Reglamentą Nr. 1798/2003 vykdomas 

valstybių narių bendradarbiavimas nėra tie-

siogiai susijęs su ES pajamomis, kadangi PVM yra 

nacionalinis mokestis ir jis turi būti atskirtas nuo 

PVM nuosavų išteklių. Pastarieji yra nustatomi 

atlikus keletą skaičiavimų ir sudaro palyginti 

nedidelę sumų, kurias valstybės narės surenka 

kaip PVM, dalį.

Teisingumo Teismas ryžtingai atmetė Vokie-

tijos vyriausybės aiškinimą, pagal kurį griežtai 

atskir iamos valstybių narių PVM pajamos ir 

Sąjungos nuosavi ištekliai iš PVM. Atsižvelgda-

mas į Komisijos, Europos Parlemento ir Europos 

Audito Rūmų argumentus, Teisingumo Teismas 

pabrėžė PVM nuosavų išteklių priklausomybę 

nuo valstybių narių PVM pajamų.

KITA VEIKL A

Teisingumo Teismas priminė, kad pagal Regla-

mento Nr .  1798/2003 dėl  administrac inio 

bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio 

srityje taikymo sritį yra būtina sukurti valstybių 

narių bendradarbiavimo mechanizmus, kad 

šios galėtų kovoti su PVM sukčiavimu ir veiks-

mingiau surinktų PVM. Tai taip pat turi įtakos 

PVM nuosavų išteklių ES biudžeto sudarymui. 

Jei nacionalinių institucijų bendradarbiavimas 

vykdomas veiksmingai ir laikantis reglamento, 

yra prisidedama prie sukčiavimo mažinimo ir 

veiksmingo PVM surinkimo valstybėse narėse. 

Tai padeda išlaikyti PVM nuosavus išteklius rei-

kalingo lygio pagal įvairius taikomus ES teisės 

aktus ir yra išsaugojama bendra nuosavų išteklių 

pusiausvyra.

Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad Europos 

Audito Rūmai turi įgaliojimus atlikti planuotą 

auditą dėl administracinio bendradarbiavimo 

PVM srityje, kadangi jo metu nagrinėjamos ES 

pajamos teisėtumo ir patikimo finansų valdymo 

aspektu ir todėl buvo tiesioginis ryšys su Audito 

Rūmams Sutartimi suteiktais įgaliojimais.

Byla C-539/09 yra pirmoji byla, kurioje Teisin-

gumo Teismas turėjo priimti aiškų sprendimą 

dėl Europos Audito Rūmų audito įgaliojimų 

taikymo srities. Teisingumo Teismo sprendimas 

yra vertingas ir drąsinantis, kadangi juo patiksli-

nami ir paremiami institucijos audito įgaliojimai 

valstybėms narėms.

EUROPOS AUDITO RŪMŲ ĮGALIOJIMAI PVM NUOSAVŲ 
IŠTEKLIŲ AUDITO SRITYJE
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LÁZARO PREMIJA VIEŠOJO 
SEKTORIAUS AUDITO MOKSLINIŲ 
TYRIMŲ SRITYJE

2010 m. Audito Rūmai pirmą kartą skyrė pre-

miją viešojo sektoriaus audito mokslinių tyrimų 

srityje, siekdami plėtoti akademinės bendruo-

menės ryšius ir paremti viešojo audito vystymą 

Europoje.  Pirmąja premija buvo pagerbtas 

buvusio Audito Rūmų direktoriaus Jesús Lázaro 

Cuenca, daugelį metų prisidėjusio prie instituci-

jos audito metodų tobulinimo, atminimas.

Lázaro premijas nugalėtojams Sarai Belleil ir 

José Antonio Fernández Ajenjo įteikė Audito 

Rūmų Pirmininkas Vítor Caldeira ir atrankos 

komitetas viešosios ceremonijos,  kuri  įvyko 

2011 m. l iepos 5 d.  Audito Rūmuose, Liuk-

semburge, metu. Abu nugalėtojai akademinės 

sesijos metu pristatė savo mokslinius darbus:

Sara Belleil: „Įnašas į valdymo praktikos sociolo-

giją Europos politikoje atliekant Humanitarinių 

NVO Europos politikos auditą: tarp įdiegimo 

ir pritaikymo“ (Contribution à une sociologie 
des pratiques managériales dans les politiques 
européennes. L’exemple des audits des ONG huma-
nitaires: entre importation et appropriation).

José Antonio Fernández Ajenjo:  „Viešojo 

administravimo kontrolė ir kova su korupcija: 

konkretus Audito Rūmų vaidmuo ir valstybės 

administracijos bendrasis auditas“ (El control de 
las administraciones públicas y la lucha contra 
la corrupción: especial referencia al tribunal de 
cuentas y a la intervención general de la admi-
nistración del estado).

Pirmininkas V. Caldeira su Lázaro premijos laimėtojais Sara Belleil ir José Antonio Fernández Ajenjo

Audito Rūmai labai apgailestauja sužinoję apie 

Saros Belleil  mirtį  2011 m. lapkričio 30 d. ir 

pabrėžia jos darbo kokybę ir svarbą.
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MŪSŲ VALDYMAS

Pastaraisiais metais Audito Rūmai vykdė vidaus 

reformą . Ji buvo susijusi su pirmosios Audito 

Rūmų 2009–2012 m.2 strategijos tobulinimu. 

Pagrindiniai strategijos tikslai buvo šie:

 o maksimaliai padidinti bendrą auditų poveikį;

 o didinti efektyvumą geriausiai panaudojant 

išteklius.

2 2009–2012 m. audito strategiją galima rasti 
www.eca.europa.eu.

Daug strategijos prioritetinių veiksmų buvo 

įvykdyta. Likę veiksmai bus įvykdyti 2012 m. 

Svarbiausi 2011 m. rezultatai buvo šie:

 o padidintas specialiųjų ataskaitų skaičius : 

2009–2011 m. vidutiniškai skelbta 16 ata-

skaitų, t. y. viršytas metinis 12–15 ataskaitų 

tikslas;

 o daroma svarbi įtaka ES biudžeto reformai;

 o pradėta taikyti  nuolatinė tolesnių prie-

monių  ats ižvelgiant į  nustatytus faktus 

procedūra (bendra tolesnių priemonių ata-

skaita pirmą kartą bus parengta 2012 m.)

 o peržiūrėtos audito procedūros ir standartai;

 o didesnis dėmesys skir iamas pagrindinei 

veiklai, pagalbos tarnybų darbuotojus per-

keliant į auditą;

 o paske lbtas  poz ic i jos  dokumentas  dė l 

dabartinės finansinės ir ekonominės krizės 

padarinių viešajai atskaitomybei ir vieša-

jam auditui Europos Sąjungoje bei Europos 

Audito Rūmų vaidmeniui.

EUROPOS AUDITO ETIKOS GAIRĖS

20 09 2012 M .  STR ATEGIJOS ĮGY VENDINIMAS

Atsižvelgdami į 2008 m. atliktos tarptautinės kolegialios peržiūros rekomendaciją, Audito Rūmai sustip-

rino savo audito valdymo sistemą, patvirtindami Etikos gaires, pagrįstas INTOSAI Etikos kodeksu ir 

Tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų kokybės kontrolės standartais3. Audito Rūmai nustatė 

procedūrą, kurią taikant kasmet pateikiamas pakankamas patikinimas, kad jų auditoriai atitinka visus 

galiojančius etikos reikalavimus.

Etikos gairėse nustatytų vertybių – nešališkumo, objektyvumo, lojalumo ir profesinio konfidencia-

lumo – laikymasis užtikrina, kad Audito Rūmų darbuotojai tarnauja viešiesiems interesams, nėra 

veikiami jokių išorės veiksnių ar asmeninių ir finansinių interesų. Audito Rūmų profesinio elgesio 

sistema užtikrinamas suinteresuotosioms šalims pateikiamos informacijos patikimumas.

3 ISSAI 30 ir ISSAI 40.

http://www.eca.europa.eu
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NAUJA 20132017 M .  AUDITO 

RŪMŲ STR ATEGIJA

Atsižvelgiant į dabartinės strategijos, kurios įgyvendinimas baigiasi 2012 m. rezultatus, naujos strate-

gijos rengimas buvo pradėtas 2011 m. Audito Rūmai pasinaudoja galimybe prisitaikyti prie pokyčių 

Europos Sąjungoje ir audito profesijoje bei atsižvelgti į suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius.

Europos Audito Rūmų nariai
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Nuo 2008 m. Audito Rūmai nuolat tobulino 

pagrindinius veiklos rodiklius (KPI), skirtus:

 o informuoti vadovybę  apie 2009–2012 m. 

pasiektus tikslus;

 o prisidėti prie sprendimų priėmimo proceso;

 o teikti  informaciją apie veiklos rezultatus 

suinteresuotosioms šalims.

2011 M .  AUDITO RŪMŲ VEIKLOS 

REZULTATŲ ĮVERTINIMAS

Rodikliai yra skirti įvertinti pagrindinius Audito 

Rūmų darbo kokybės ir poveikio elementus, 

visų pirma atkreipiant dėmesį į suinteresuotųjų 

šalių nuomonę ir Audito Rūmų išteklių panau-

dojimo efektyvumą ir veiksmingumą.

2011 m. yra antrieji metai, kai buvo naudojami 

visi rodikliai. Audito Rūmai ir toliau džiaugiasi 

pagrindinių veiklos rodiklių, visų pirma susijusių 

su audito darbo kokybe ir poveikiu, rezultatais. 

Be to, rodikliai yra puikus pagrindas nustatant 

tobulintinas sritis ir problemas, kurias būtina 

spręsti siekiant pagerinti būsimus rezultatus.

S U I N T E R E S U O T Ų J Ų  Š A L I Ų  Į V E R T I N I M A S

Pasitelkę apklausą Europos Audito Rūmai pasiūlė pagrindiniams ataskaitų naudotojams (Europos 

Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui ir Tarybos Biudžeto komitetui) bei savo pagrindiniams audi-

tuojamiems subjektams (iš esmės – Europos Komisijos darbuotojams) įvertinti 2010 m. Audito Rūmų 

metinių ataskaitų dėl bendrojo biudžeto ir Europos plėtros fondų bei 2011 m. paskelbtų specialiųjų 

ataskaitų kokybę ir poveikį. Apklausos respondentai naudojo penkiabalę vertinimo skalę (1 – labai 

bloga, 2 – bloga, 3 – tinkama, 4 – gera, 5 – labai gera).

AUDITO RŪMŲ DARBO KOKYBĖ IR POVEIKIS

Audito Rūmai savo ataskaitų kokybę ir poveikį vertina atsižvelgdami į suinteresuotųjų šalių vertinimus, 

ekspertų peržiūras ir atsižvelgimą į jų rekomendacijas.

2011 m. 
tikslas2011

4,0 ≥ 4,2

3,7 ≥ 3,7

2010

4,2

3,7

Pagrindinio naudotojo pateiktas Audito Rūmų ataskaitų kokybės 

ir poveikio įvertinimas

Audituojamo subjekto pateiktas Europos Audito Rūmų auditų kokybės 

ir poveikio įvertinimas

Rezultatai rodo, kad pagrindiniai Europos Audito Rūmų ataskaitų naudotojai iš esmės jas vertina „gerai“. 

Visų pirma respondentai vertina ataskaitų aiškumą ir svarbą bei Europos Audito Rūmų auditorių profesionalumą.
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E K S P E R T Ų  P E R Ž I Ū R O S

Du išorės partneriai peržiūrėjo 2011 m. paskelbtų Audito Rūmų ataskaitų imties turinį ir pateikimą. 

Ekspertai įvertino keturias specialiąsias ataskaitas ir 2010 m. metinę ataskaitą dėl bendrojo biudžeto 

ir EPF. Įvairių ataskaitų aspektų kokybė buvo įvertinta pagal keturių balų vertinimo skalę nuo „labai 

žemo lygio“ (1) iki „aukštos kokybės“ (4).

AT S I Ž V E L G I M A S  Į  R E K O M E N D A C I J A S

Audito Rūmai prisideda prie finansų valdymo gerinimo teikdami rekomendacijas. Kad įvyktų reko-

menduojamas pokytis, su rekomendacijomis turi sutikti audituojami subjektai ir po to jos turi būti 

įgyvendintos. Šis rodiklis grindžiamas 2011 m. paskelbtose metinėse ir specialiosiose ataskaitose 

pateiktomis rekomendacijomis.

2011 m. 
tikslas2011

Išorės ekspertų atliktos Audito Rūmų ataskaitų turinio ir pateikimo 

peržiūros
2,8 ≥ 3,0

Rezultatai rodo, kad ekspertai Audito Rūmų ataskaitų kokybę vertina „patenkinamai“. Peržiūrose pateikta svarbi 

informacija, ir šiomis ekspertų rekomendacijomis bus pasinaudota siekiant pagerinti būsimų ataskaitų kokybę.

2010

3,0

2011 m. 
tikslas2011

Audito rekomendacijų, su kuriomis sutiko audituojamas subjektas, 

procentinė dalis
93 % ≥ 90 %

2011 m. Audito Rūmai pradėjo sistemingą stebėjimą, kaip audituojami subjektai įgyvendina rekomendacijas. 

Nuo 2012 m. Audito Rūmai galės pranešti, kaip rekomendacijos įgyvendinamos praktikoje ir kokių reikia 

patobulinimų.

2010

90 %
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ATA S K A I T Ų  S AVA L A I K I Š K U M A S

Audito Rūmai siekia patvirtinti visas audito ataskaitas laikydamiesi patvirtintų terminų . Metinių 

ataskaitų ir specialiųjų metinių ataskaitų atveju privaloma laikytis teisiškai nustatytų terminų. Specia-

liosioms ataskaitoms nėra teisiškai nustatytų skelbimo terminų, todėl savalaikiškumas nustatomas 

pagal planinę patvirtinimo datą.

4

4 Su šiais rodikliais susiję tikslai buvo pakeisti iš 100 % (2008–2010 m.) į 90 %, siekiant atsižvelgti į nenumatytus atvejus.

EFEKTYVUS IR REZULTATYVUS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS

Audito Rūmai vertina išteklių panaudojimo efektyvumą ir rezultatyvumą, atsižvelgdami į savo gebė-

jimą: laiku parengti ataskaitas ir pateikti nustatytus faktus; laikytis savo su finansiniu valdymu susijusių 

įsipareigojimų bei užtikrinti savo darbuotojų gerovę ir profesinę kompetenciją.

N U S TAT Y T Ų  FA K T Ų  PAT E I K I M O  S AVA L A I K I Š K U M A S

Konkretūs audito metu nustatyti faktai pateikiami pranešimuose apie preliminariai nustatytus faktus 

(PPNF). Jie parengiami po apsilankymo kiekvienoje valstybėje narėje ar Komisijoje. Juos Audito Rūmai 

naudoja, siekdami audituojamiems subjektams užtikrinti faktinį pagrindinių nustatytų faktų tikslumą. 

Jie yra audito procedūros pagrindas. Audito Rūmai anksčiau buvo nurodę, kad jiems reikėtų reikšmingų 

patobulinimų sprendžiant PPNF savalaikiškumo klausimą. Jie turėjo tikslą iki 2012 m. pabaigos per du 

mėnesius po atitinkamo audito vizito parengti 80 % PPNF.

Priimtų ataskaitų skaičius, palyginti su planuotų priimti ataskaitų 

skaičiumi

2011 m. 
tikslas42011

83 % 90 %

Laiku priimtų ataskaitų skaičius 75 % 90 %

Vis dėlto Audito Rūmai nepasiekė visų savo 2011 m. tikslų. Nors labai ambicingas tikslas dėl ataskaitų skaičiaus 

nebuvo pasiektas, bendras 12–15 specialiųjų ataskaitų per metus tikslas buvo viršytas, o rezultatas buvo geresnis 

nei 2010 m. Visos metinės ataskaitos ir visos, išskyrus vieną, specialiosios metinės ataskaitos buvo priimtos, kaip 

planuota, ir paskelbtos laiku.

2010

90 %

80 %

2011 m. 
tikslas2011

Laiku paskelbtų pranešimų apie preliminariai nustatytus faktus 

procentinė dalis
58 % 80 % iki 

2012

2011 m. Audito Rūmų pateikiamų PPNF savalaikiškumas pagerėjo, tačiau tikslas vis dar nebuvo pasiektas. 

Reikšmingos pažangos buvo pasiekta per pastaruosius trejus metus (2008 m. – tik 27 % laiku pateiktų PPNF). 

Audito Rūmai ir toliau dės pastangas, siekdami dar labiau pagerinti savo rezultatus.

2010

54 %
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FI N A N S Ų  VA L DY M O  I Š O R Ė S  V E R T I N I M A S

Audito Rūmai siekia, kad jų išorės auditoriai pateiktų besąlyginę nuomonę dėl finansinės atskaito-

mybės ir išteklių panaudojimo, o Europos Parlamentas Tarybai rekomendavus patvirtintų biudžeto 

įvykdymą.

PR O F E S I N I S  M O K Y M A S

Vadovaudamiesi Tarptautinės buhalterių federacijos paskelbtomis gairėmis, Audito Rūmai siekia 

suteikti vidutiniškai 40 valandų (5 dienas) profesinio mokymo laiko (nesusijusio su kalbų mokymu) 

vienam auditoriui per metus.

DA R B U O T O J Ų  PA S I T E N K I N I M A S  D A R B U

Pagal 2009 m. atliktą vidaus apklausą apie darbuotojų pasitenkinimo darbu lygį 86 % Audito Rūmų 

darbuotojų iš esmės buvo patenkinti savo darbu. Bendras vidutinis darbuotojų pasitenkinimo balas 

sudarė 2,8 skalėje nuo 1 iki 4, kai didesnis nei 2,5 balo rezultatas atspindi bendrą pasitenkinimą. 

Audito Rūmai tikisi išlaikyti ar pagerinti šių rezultatų lygį 2012 m., kai bus atliekama panaši apklausa.

Tikslas2011

Besąlyginė išorės auditoriaus nuomonė ir biudžeto įvykdymo 

patvirtinimas
Taip Taip

Išorės auditorius taip pat pateikia patikinimą dėl išteklių panaudojimo ir kontrolės procedūrų.

2010

Taip

Tikslas2011

Vidutinis profesinio mokymo (nesusijusio su kalbų mokymu) dienų 

skaičius auditoriui
6,1 dienos ≥ 5 dienos

Audito Rūmai dar kartą viršijo numatytą tikslą dėl auditorių profesinio mokymo, atspindintį, kiek daug dėmesio 

Audito Rūmai skiria darbuotojų tobulinimui. Jei į skaičiavimą įtraukiami kalbų kursai, darbuotojams vidutiniškai 

suteikiama 9,3 dienos per metus.

2010

5,7 dienos
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PAGALBA AUDITUI

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

DA R B U O T O J Ų  PA S I S K I R S T Y M A S

Didžiausias Audito Rūmų turtas yra jų darbuo-

tojai. 2011 m. gruodžio 31 d. Audito Rūmuose 

buvo 887 oficialūs pareigūnų ir laikinųjų dar-

buotojų etatai (išskyrus Audito Rūmų narius, 

sutartininkus, deleguotus nacionalinius eksper-

tus ir stažuotojus). 564 dirba audito kolegijose 

( įskaitant 123 Audito Rūmų narių kabinetų 

darbuotojus ) ,  148 –  Vert imo d i rektorate , 

148 – administracinės pagalbos tarnybose ir 

27 – pirmininko kabinete.

Audito Rūmų audito veiklos sėkmė didžia dalimi priklauso nuo specializuotų pagalbos tarnybų koky-

bės. Šios tarnybos turi logistinę ir techninę kompetenciją, kuria pasinaudodami Audito Rūmai gali:

 o įdarbinti, išlaikyti ir motyvuoti savo darbuotojus bei tobulinti jų profesines žinias;

 o apie audito rezultatus pranešti visomis oficialiosiomis ES kalbomis;

 o geriausiai panaudoti informacines technologijas;

 o valdyti savo biudžetą ir atlikti savo infrastruktūros priežiūrą;

 o vykdyti audito vizitus, siekiant gauti įrodymus vietoje šalyse, kuriose panaudojamos ES lėšos.

Iš viso

2011

525 557

2009 2010

163 151

171 157

564Auditas

Vertimas

Administracija

880 889

148

148

887

Europos Audito Rūmų 
darbuotojų etatų 
pasiskirstymas gruodžio 31 d.

21 24Pirmininko kabinetas 27

501

2008

163

173

857

20

Kad būtų pr is idėta pr ie  ger iausio ištekl ių 

panaudojimo tikslo, 2011 m. visos tarnybos 

ir toliau ieškojo galimybių įdiegti procedūrų 

supaprastinimu pagrįstas efektyvumo priemo-

nes. Padidinus veiklos efektyvumą atsiradę ne 

auditorių etatai, kai tik įmanoma, buvo perkelti 

į auditą, todėl daugiau kaip pusę nuo 2008 m. 

išaugusio audito sektoriaus pareigybių skai-

čiaus (12,6 %) sudarė į audito sektorių perkeltos 

pareigybės.
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LY Č I Ų  P U S I A U S V Y R A

Kaip ir kitos ES institucijos, žmogiškųjų išteklių 

valdymo ir įdarbinimo srityje Audito Rūmai taiko 

lygių galimybių politiką. Audito Rūmai pasiekė 

personalą sudarančių vyrų ir moterų skaičiaus 

pusiausvyrą, nors pastaraisiais metais įdarbintų 

moterų skaičius tolygiai didėjo.

Į D A R B I N I M A S

Audito Rūmų darbuotojai yra sukaupę plataus 

spektro akademinę ir profesinę patirtį ,  o jų 

darbo kokybė bei įsipareigojimai atsispindi ins-

titucijos rezultatuose. Audito Rūmų politika yra 

grindžiama bendraisiais ES institucijų principais 

ir įdarbinimo sąlygomis, o jų darbuotojai yra 

nuolatiniai pareigūnai ir pagal laikinas sutar-

tis dirbantys darbuotojai .  Atvirus konkursus 

į  Audito Rūmų darbo vietas rengia Europos 

personalo atrankos tarnyba (EPSO).  Audito 

Rūmai taip pat organizuoja įvairias trijų – penkių 

mėnesių stažuotes universitetų absolventams.

2011 m. Audito Rūmai įdarbino 75 darbuotojus: 

23 pareigūnus, 24 laikinuosius darbuotojus ir 

28 sutartininkus. Audito Rūmai ypač sėkmingai 

įdarbino naujus darbuotojus į auditorių darbo 

vietas. 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 25 lais-

vos darbo vietos – žymiai mažiau, palyginti su 

44 darbo vietomis 2010 m. Todėl pirmą kartą 

neužimtų darbo vietų lygis buvo žemesnis 

nei 3 %.

Toliau pateikiamoje lentelėje vyrų ir moterų santykis 2011 m. gruodžio 31 d. pateiktas pagal užima-

mas pareigas. Kaip ir ankstesniais metais, 18 iš 65 direktorių ir padalinių vadovų (28 %) yra moterys. 

Dauguma jų dirba Vertimo direktorate ir administracinėse tarnybose.

AD lygio moterų proporcija didėja. Po pasku-

tinio įdarbinimo 45 % visų AD5–AD8 lygio 

darbuotojų yra moterys.

2001

MoterysVyrai

54 % 46 %

2011 50 % 50 %

2010

MoterysVyrai

31 % 69 %

2011 33 % 67 %

2010

MoterysVyrai

62 % 38 %

2011 61 % 39 %

2010

MoterysVyrai

70 % 30 %

2011 72 % 28 %

Padėjėjai (AST lygis) Auditoriai-administratoriai (AD lygis)

Direktoriai ir skyrių vadovai
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DA R B U O T O J Ų  A M Ž I U S

Gruodžio 31 d. Audito Rūmų aktyvios tarnybos darbuotojų amžiaus pasiskirstymas rodo, kad 60 % 

Audito Rūmų darbuotojų amžius neviršija 44 metų.

23 iš 65 direktorių ar skyrių vadovų yra 55 metų ar vyresni. Tai reiškia, kad per artimiausius 5–10 metų 

vyks intensyvus vadovybės atnaujinimas. 

PROFESINIS MOKYMAS

Audito profesija reikalauja nuolatinio mokymo 

tam, kad darbuotojai būtų supažindinami su 

pokyčiais jų profesijoje ir įgytų naujų įgūdžių. 

Be to, specifinėje Audito Rūmų audito aplinkoje 

prireikia auditorių su gerais kalbiniais įgūdžiais.

2011 m. vienam Audito Rūmų darbuotojui vidu-

tiniškai teko 9,3  profesinio mokymo dienos . 

Kalbos kursai sudarė 54 % visų mokymui skirtų 

dienų, palyginti su 57 % 2009 m. Neskaičiuojant 

kalbos kursų, 2011 m. auditoriai profesiniam 

mokymui skyrė 6,1 dienos (buvo pasiektas 

pagrindinis institucijos tikslas).

2011 m. pagerėjo mokymo turinys ir atsižvel-

giant į audito prioritetus buvo parengti nauji 

kursai. Be to, Audito Rūmai patobulino mokymo 

veiklos valdymo sistemą.

VERTIMAS

Vertimas yra svarbi auditui teikiamos pagalbos 

veikla, kuria Audito Rūmams padedama įvykdyti 

savo misiją ir pasiekti savo komunikacijos tiks-

lus. 2011 m. visa vertimų darbo apimtis buvo 

panaši kaip ir 2010 m. Daugiau nei 99 % vertimo 

paslaugų buvo atlikta laiku.

2011 m. papildomi vertimo etatai ir darbuoto-

jai buvo perkelti iš Vertimo direktorato į audito 

tarnybas.

Audito Rūmų Vertimo direktoratas taip pat 

teikė kalbinę pagalbą auditoriams audito vizitų 

metu bei atitinkamais audito ataskaitų rengimo 

etapais. Pagalba taip pat buvo teikiama ryšių 

palaikymo komitetui, INTOSAI darbo grupėms 

bei atsiradus kitiems specifiniams poreikiams, 

susi jusiems su Audito Rūmų audito veikla . 

Audito Rūmų Vertimo direktoratas taip pat 

aktyviai dalyvavo tarpinstituciniuose ir tarptau-

tiniuose profesiniuose forumuose.
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INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

I n f o r m a c i n ė s  t e c h n o l o g i j o s  ( I T )  s u t e i k i a 

galimybę siekti bendrųjų Audito Rūmų 2009–

2012 m. strategijos tikslų. 2011 m. Audito Rūmai:

 o s t ip r ino  savo  invest ic i j as  į  ž in ių  va l -

dymą  –  pradėjo rengti  naują pagalbos 

a u d i t u i  p r i e m o n ė s  v e r s i j ą  ( p r o j e k t a s 

Assyst 2), paremtą neseniai paskelbta ben-

dradarbiavimo platforma;

 o ir toliau aktyviai dėjo pastangas tobulindami 

vidaus procedūras ,  pasitelkiant elektroni-

nes priemones komandiruočių ir mokymo 

valdymo bei asmeninių bylų elektroninio 

archyvavimo srityse, siekdami ir toliau gerinti 

veiksmingumą ir efektyvumą;

 o toliau skatino mobilumą – dalijo išmaniuo-

sius telefonus ir nešiojamus kompiuterius 

bei pradėjo įgyvendinti ekstraneto projektą, 

kuris taip pat bus viena svarbiausių priemo-

nių, skirta palengvinti elektroninius mainus 

su įvairiais Audito Rūmų partneriais (pavyz-

džiui,  audituojamais subjektais, biudžeto 

valdymo institucija, naujais darbuotojais, 

tiekėjais).

Šie patobulinimai buvo atlikti stiprinant ope-

racijų apsaugą  ir veiklos tęstinumą, siekiant 

užtikrinti būtiną visų Audito Rūmų IT paslaugų 

prieinamumą ir kokybę.

ADMINISTRAVIMAS 
IR INFRASTRUKTŪRA

Finansų ir  pagalbos direktorato paskirtis  – 

efektyviai, rezultatyviai ir laiku Audito Rūmų 

auditoriams teikti tinkamas pagalbos paslaugas 

ir užtikrinti būtinas finansines, vidaus kontrolės 

ir apskaitos priemones, kurios padėtų vykdyti 

Audito Rūmų veiklą. 2011 m. direktoratas ir 

toliau daugiausia dėmesio skyrė veiksmingumo 

ir efektyvumo didinimui, siekiant turimus ištek-

lius skirti auditui.

Pagal 2008 m. pabaigoje su biudžeto valdymo 

institucija (Taryba ir Parlementu) sudarytą susi-

tarimą dėl K3 pastato finansavimo, pagrindinė 

2011 m. veikla buvo pagrindinio Europos Audito 

Rūmų pastato antrojo priestato statyba. Pagrin-

diniai pastato statybų darbai buvo baigti per 

2011 m., o metų pabaigoje buvo atlikti pastato 

izoliavimo darbai. Nemažos pažangos pasiekta 

įrengiant pastato vidų. Pastato statyba vyk-

doma laiku ir neviršijant biudžeto. Numatyta, 

kad Audito Rūmai pastatą perims 2012 m. 

pabaigoje, o kraustymasis vyks pirmąjį 2013 m. 

ketvirtį.

2009 ir 2010 m. atlikę peržiūras Audito Rūmai 

padarė išvadą, kad jų su saugumu susiję tikslai 

gali būti pasiekti optimaliausiai, rizika valdoma 

efektyviausiai, o lėšos sutaupomos geriausiai 

priimamojo ir prevencijos paslaugų teikimui 

pasitelkiant savo darbuotojus. Tai buvo pada-

ryta 2011 m. balandžio mėn. išorės apsaugos 

rangovą pakeitus maža sutartininkų grupe. Ši 

nauja tvarka veikia gerai. Palyginti su 2009 m., 

2012 m. metinės išlaidos sumažės daugiau nei 

0,5 milijono eurų.



34
33

32
30

25

19
17

15

12 12
11 11

10 10 10
9

19

5 5 5
3

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0

5

10

15

20

25

30

9

4
2

3
111 1

2
4

11

41

AUDITO VIZITAI

Audito Rūmų audito darbas reikalauja,  kad 

auditoriai atliktų vizitus į valstybių narių insti-

tucijas ar į kitas ES lėšas gaunančias šalis, taip 

pat į tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui JT, 

būstines. Šių vizitų tikslas – gauti tiesioginius 

audito įrodymus.

Paprastai šių vizitų metu lankomasi ES lėšas 

tvarkančiose, valdančiose ir atliekančiose mokė-

jimus centrinėse ir vietos administracijose bei 

pas lėšas gaunančius galutinius naudos gavė-

jus . ES audito vizitai dažnai atliekami kartu su 

atitinkamų valstybių narių aukščiausiosiomis 

audito institucijomis.  Dažniausiai  auditorių 

grupes sudaro du arba trys auditoriai, o audito 

vizitai paprastai gali trukti nuo kelių dienų iki 

dviejų savaičių, priklausomai nuo audito pobū-

džio ir kelionės nuotolio.

2011 m. Europos Audito Rūmai iš viso atliko 

379 audito vizitus5 – 343 į valstybes nares ir 

36 į kitas ne ES valstybes – susijusius su meti-

nėmis, specialiomis metinėmis ir atrinktomis 

audito užduotimis. Panašus audito vizitų skai-

čius buvo į ES institucijas ir įstaigas Briuselyje 

ir Liuksemburge.

5 Tai yra aplankytų valstybių narių ar paramą gaunančių 
šalių skaičius pagal kiekvieną audito užduotį. 
Atitinkamas 2010 m. skaičius buvo 376.

2011 M.  AUDITO VIZITAI

Audito vizitai į ES
Iš viso 343

Audito vizitai ne į ES
Iš viso 36

Is
pa

ni
ja

Ju
ng

ti
nė

 K
ar

al
ys

tė
Vo

ki
et

ija
It

al
ija

Pr
an

cū
zi

ja
Be

lg
ija

Le
nk

ija
Po

rt
ug

al
ija

G
ra

ik
ija

Če
ki

jo
s 

Re
sp

ub
lik

a
N

yd
er

la
nd

ai
A

us
tr

ija
Ve

ng
ri

ja
Su

om
ija

A
ir

ija
Ru

m
un

ija
D

an
ija

 
Šv

ed
ija

La
tv

ija
Sl

ov
ėn

ija
Li

uk
se

m
bu

rg
as

Sl
ov

ak
ija

Bu
lg

ar
ija

Ki
pr

as

M
al

ta

Bu
rk

in
a 

Fa
sa

s
Iz

ra
el

is
M

al
av

is
Ta

nz
an

ija
A

lb
an

ija
Ba

rb
ad

os
as

Be
ni

na
s

Ka
m

er
ūn

as
Ča

da
s

Ko
ng

as
Kr

oa
ti

ja
 

Ry
tų

 T
im

or
as

G
ru

zi
ja

G
aj

an
a

Ka
za

ch
st

an
as

M
oz

am
bi

ka
s

N
ik

ar
ag

va
N

ig
er

ija
N

or
ve

gi
ja

Fi
lip

in
ai

Se
ne

ga
la

s
Tu

ni
sa

s
Vi

et
na

m
as

Za
m

bi
ja

Šv
ei

ca
ri

ja
Se

rb
ija





43

Audito Rūmai yra finansuojami iš bendrojo ES 

biudžeto. Jų biudžetas sudaro apie 0,1 % visų 

ES išlaidų ir mažiau nei 2 % visų administracinių 

išlaidų.

FINANSINĖ INFORMACIJA

2011 M. BIUDŽETO VYKDYMAS

Galutiniai 
asignavimai2011 FINANSINIAI METAI Įsipareigojimai Mokėjimai

Panaudota 
įsipareigojimų 

asignavimų 
dalis (%)

10 – Institucijos nariai

12 – Pareigūnai ir laikinasis personalas

14 – Kitas personalas ir išorės paslaugos

162 – Komandiruotės

161, 163, 165 – Kitos su institucijai dirbančiais 
asmenimis susijusios išlaidos

Iš viso 1 antraštinėje dalyje

20 – Nekilnojamasis turtas

210 – ITT

212, 214, 216 – Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos

23 – Einamosios administracinės išlaidos

25 – Posėdžiai, konferencijos

27 – Informacija ir leidyba

Iš viso 2 antraštinėje dalyje

Iš viso Audito Rūmų

13 411

95 416

4 205

3 652

2 485

12 952

87 624

3 864

3 417

2 115

12 817

87 382

3 820

2 827

1 530

97 %

92 %

92 %

94 %

85 %

119 169 109 972 108 37692 %

25 162 24 365 12 87497 %

144 331 134 337 121 25093 %

14 171

6 500

816

542

893

13 915

6 500

746

482

753

5 913

4 702

691

265

570

98 %

100 %

91 %

89 %

84 %

2 240 1 969 73388 %

1 antraštinė dalis. Su institucija susiję asmenys

2 antraštinė dalis. Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos

(1 000 eurų)
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2011 m. bendras biudžeto įvykdymo lygis buvo 

93 %. 1 antraštinėje dalyje šis lygis sudarė 

92 %, o 16 skyriaus atveju (Kitos su instituci-

jai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos) jis 

buvo mažiausias (85 %). Vidutinis vykdymo lygis 

2 antraštinės dalies atveju buvo 97 %.

20 skyriaus (Nekilnojamasis turtas, pavyzdžiui, 

pastatai) mokėjimų suma yra susijusi su antrojo 

Audito Rūmų priestato – K3 pastato – statyba. 

Trečioji 7 milijonų eurų šio projekto finansa-

vimo dalis buvo įtraukta į 2011 m. biudžetą. 

Ši suma buvo skirta ir dalis jos buvo sumokėta 

2011 m. K3 pastato asignavimų likutis yra per-

keltas į 2012 m., kad jį būtų galima panaudoti 

sutartims, kurias projekto vadovas Audito Rūmų 

vardu pasirašė su statybų bendrovėmis. Asigna-

vimai bus panaudoti vadovaujantis 2008 m. 

Audito Rūmų Europos Parlamentui ir Tarybai 

pateikta sąmata.

Visos K3 pastato statybų įvertintos sąnaudos 

sudaro 79 milijonus eurų. Šios lėšos skiriamos 

penkerius metus: 55 milijonai eurų 2009 m., 

11 mil i jonų eurų 2010 m.,  7 mil i jonai eurų 

2011 m. ir 3 milijonai eurų atitinkamai 2012 ir 

2013 m.



45

2012 M. BIUDŽETAS

2012 m. biudžetas sumažėjo 1,28 %, palyginti 

su 2011 m., visų pirma dėl mažesnių asignavimų 

naujam Audito Rūmų K3 pastatui.

2012BIUDŽETAS 2011

10 – Institucijos nariai

(1 000 eurų)

12 – Pareigūnai ir laikinasis personalas

14 – Kitas personalas ir išorės paslaugos

162 – Komandiruotės

161, 163, 165 – Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

Iš viso 1 antraštinėje dalyje

20 – Nekilnojamasis turtas

210 – ITT

212, 214, 216 – Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos

23 – Einamosios administracinės išlaidos

25 – Posėdžiai, konferencijos

27 – Informacija ir leidyba

Iš viso 2 antraštinėje dalyje

Iš viso Audito Rūmų

14 592

96 487

4 173

3 802

2 682

12 930

95 957

3 825

3 652

2 485

121 736 118 849

20 741 25 482

142 477 144 331

9 941

6 501

837

525

793

14 611

6 500

816

422

893

2 144 2 240

1 antraštinė dalis. Su institucija susiję asmenys

2 antraštinė dalis. Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos
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AUDITAS IR  ATSK AITOMYBĖ

VIDAUS AUDITAS

Vidaus audito tarnybos (IAS) paskirtis – teikti 

nepriklausomą, objektyvų patikinimą ir kon-

sultacijas tarnyboms, atsakingoms už Audito 

Rūmų pridėtinę vertę ir operacijų tobulinimą. 

Ji padeda Audito Rūmams įgyvendinti instituci-

jos tikslus, siūlydama sistemingą ir drausmingą 

požiūrį, leidžiantį vertinti ir teikti rekomendaci-

jas, kad būtų pagerintas rizikos veiksmingumas, 

kontrolė ir valdymo procedūros.

Vykdydama savo misiją IAS veikia atsižvelgdama 

į ES Finansinį reglamentą, Europos Sąjungos 

pareigūnams taikomas taisykles bei Vidaus 

audito profesinės praktikos tarptautinius 

standartus. Nuo 2009 m. Audito Rūmų vidaus 

audito tarnyba buvo sertifikuota kaip atitinkanti 

tarptautiniu mastu pripažintus Vidaus auditorių 

instituto standartus.

2011 m. Audito Rūmai pateikė ataskaitas dėl: 

2009–2012 m. Europos Audito Rūmų strate-

gijos įgyvendinimo būklės; KPI įgyvendinimo; 

naujo Audito Rūmų K3 pastato statybos; pati-

kos sąskaitos naudojimo, atliekant mokėjimus 

reikalavimus atitinkantiems paramos gavėjams; 

bei atsižvelgimo į ankstesnes audito rekomen-

dacijas. IAS teikė svarbią pagalbą Audito Rūmų 

išorės auditoriams, jiems atliekant Audito Rūmų 

finansinės atskaitomybės ir vidaus kontrolės 

procedūrų veiksmingumo sertifikavimo auditą.

Audito Rūmų vidaus audito komitetas  kon-

sultuoja vidaus audito klausimais bei atlieka 

asocijuotos vidaus kontrolės aplinkos, atsižvel-

giant į institucijos rizikos valdymo procedūras, 

priežiūrą. 2011 m. Vidaus audito komitetas ir 

vidaus auditorius aptarė IAS audito rezultatus, 

veiksmų planų, turinčių įtakos vidaus kontrolės 

aplinkai, įgyvendinimą bei institucijos valdymą 

veikiančią riziką.

EUROPOS AUDITO RŪMŲ 
IŠORĖS AUDITAS

Europos Audito Rūmų met in ių  f inans in ių 

ataskaitų auditą atlieka nepriklausomas išo-

rės auditorius. Tai yra svarbus veiksnys Audito 

Rūmams taikant tuos pačius skaidrumo ir 

atskaitomybės principus sau ir audituojamiems 

subjektams.

Nepriklausomo išorės auditoriaus, Pricewater-

houseCoopers Sàrl, ataskaita dėl Audito Rūmų 

2010 finansinių metų finansinių ataskaitų buvo 

paskelbta 2011 m. rugsėjo mėn.6

6 OL C 267, 2011 9 9.
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IŠORĖS AUDITORIAUS NUOMONĖ  
2010 FINANSINIAI  METAI

DĖL FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS:

„Mūsų manymu, ši finansinė atskaitomybė teisingai atspindi Europos Audito Rūmų finansinę padėtį 

2010 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių metų finansinius rezultatus bei pinigų 

srautus, vadovaujantis 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, 

2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančiu išsamias 

minėto Tarybos reglamento įgyvendinimo taisykles, ir Europos Audito Rūmų apskaitos taisyklėmis.“

DĖL IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMO IR KONTROLĖS PROCEDŪRŲ:

„Remdamiesi šioje ataskaitoje pateiktais savo darbo rezultatais ir vadovaudamiesi pirmiau aprašytais 

kriterijais, galime teigti, kad neaptikome jokių reikšmingų faktų, kurie leistų manyti, kad:

a)  Audito Rūmams skirti ištekliai nebuvo panaudoti pagal paskirtį;

b)  įdiegtos kontrolės procedūros nesuteikia garantijų, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti finansinių 

operacijų atitiktį galiojančioms taisyklėms ir teisės aktams.“
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ĮGALIOTOJO LEIDIMUS DUODANČIO 

PAREIGŪNO DEKL AR ACIJA

Aš, toliau pasirašęs, Europos Audito Rūmų generalinis sekretorius, kaip įgaliotasis leidimus 

duodantis pareigūnas:

 o tvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija yra išsami ir tiksli;

 o su pakankamu patikinimu konstatuoju, kad:

 – šioje ataskaitoje apibūdintai veiklai skirti ištekliai buvo naudojami pagal numatytą 

paskirtį ir vadovaujantis patikimo finansų valdymo principais;

 – įdiegtos kontrolės procedūros suteikia būtinas garantijas dėl finansinėse ataskai-

tose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo ir užtikrina tinkamą įtariamo 

ar galimo sukčiavimo atvejų nagrinėjimą.

Šis patikinimas yra grindžiamas mano profesine nuovoka ir turima informacija, tokia kaip 

ex post patikrų rezultatai, vidaus auditoriaus ataskaitos ir ankstesnių finansinių metų išorės 

auditoriaus ataskaitos.

Tvirtinu, kad aš nežinau nieko, kas nebuvo paskelbta šioje ataskaitoje ir kas galėtų turėti 

neigiamų pasekmių institucijos interesams.

Liuksemburgas, 2012 m. kovo 8 d.

Eduardo RUIZ GARCÍA

G e n e r a l i n i s  s e k r e t o r i u s
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Europos Audito Rūmai yra nepriklausoma Europos Sąjungos išorės audito institucija, įsikūrusi 

Liuksemburge. Audito Rūmai veikia kaip kolegialus organas ,  susidedantis iš 27 narių – po 

vieną iš kiekvienos valstybės narės. Juos Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, skiria 

šešerių metų kadencijai su galimybe ją pratęsti. Iš savo tarpo trejų metų kadencijai, kuri gali 

būti pratęsta, Audito Rūmų nariai išsirenka pirmininką. 

Europos Audito Rūmai organizuoti į kolegijas, kurioms priskiriami nariai. Kolegijos parengia 

ataskaitas ir nuomones Audito Rūmams tvirtinti. I–IV audito kolegijos atsako už įvairias pajamų 

ir išlaidų sritis, o penktoji – CEAD kolegija – už horizontaliuosius klausimus. Kolegijoms talkina 

audito direktoratų darbuotojai. Po 2010 m. atliktos Audito Rūmų darbo tvarkos taisyklių per-

žiūros kai kurių kategorijų Audito Rūmų ataskaitas ir nuomones gali tvirtinti kolegijos, o ne 

visi Audito Rūmų nariai.

Administraciniam komitetui vadovauja pirmininkas. Komitetą sudaro kolegijų seniūnai ir 

generalinis sekretorius (atsakingas už Audito Rūmų administracijos ir pagalbos tarnybas). Komi-

tetas vykdo koordinavimo funkciją ir rengia Audito Rūmų sprendimus, susijusius su strateginio 

planavimo, veiklos valdymo ir administraciniais klausimais.

Visi nariai yra atsakingi už konkrečias užduotis, visų pirma susijusias su auditu. Jie teikia audito 

pasiūlymą ir ataskaitas, susijusias su užduotimis, už kurias jie yra atsakingi kolegijų ir Audito 

Rūmų lygmeniu. Priėmus ataskaitą, atsakingas narys ją pristato Europos Parlamentui, Tarybai 

ir kitoms atitinkamoms suinteresuotosioms šalims. Nariams talkina jų kabinetų darbuotojai ir 

audito užduočiai priskirta grupė.

EUROPOS AUDITO RŪMŲ 

VALDYMAS
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Nemokamų leidinių galite įsigyti:

• svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• Europos Sąjungos atstovybėse arba delegacijose. Jų adresus rasite svetainėje: 
http://ec.europa.eu arba sužinosite kreipęsi faksu: +352 2929-42758.

Parduodamų leidinių galite įsigyti:

• svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Prenumeruoti leidinius (pvz., metines Europos Sąjungos ofi cialiojo leidinio serijas, 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos rinkinius) galite:

• tiesiogiai iš Europos Sąjungos leidinių biuro platintojų 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_lt.htm).
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