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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 at-
skaitomybę ir skaidrumą, atlieka nepriklausomo Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėto-
jo vaidmenį.

Vizija
Pripažįstami dėl jų principingumo ir nešališkumo, gerbiami už profesionalumą bei darbo ko-
kybę ir jo poveikį, nepriklausomi ir dinamiški Audito Rūmai teikia suinteresuotiesiems subjek-
tams paramą, būtiną tobulinant ES finansų valdymą.

Vertybės
Nepriklausomumas, 

principingumas ir 
nešališkumas

Profesionalumas Pridėtinė vertė Kompetencija ir 
efektyvumas

Institucija, jos nariai ir 
personalas yra nepriklau-
somi, principingi ir 
nešališki.

Atliekamas nešališkas 
auditas, atsižvelgiant 
į suinteresuotųjų subjektų 
nuomonę, tačiau nesiva-
dovaujama jokiais išori-
niais nurodymais ir igno-
ruojamas bet koks išorinis 
spaudimas.

Pavyzdinių profesiona-
lumo standartų išlaiky-
mas visais darbo 
aspektais.

Dalyvavimas plėtojant 
viešąjį auditą ES ir pasau-
liniu lygmenimis.

Rengiamos svarbios, 
aktualios, geros kokybės, 
patikimais faktais ir 
įrodymais pagrįstos 
ataskaitos, kuriose atsa-
koma į suinteresuotie-
siems subjektams rūpi-
mus klausimus bei 
pateikiamos svarios ir 
autoritetingos išvados.

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

Branginamos asmenybės, 
tobulinami talentai ir 
atlyginama už rezultatus.

Užtikrinamas veiksmingas 
bendravimas siekiant 
skatinti kolektyviškumą.

Siekiama maksimalaus 
efektyvumo visose darbo 
srityse.

Europos Audito Rūmai
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Gerbiamasis skaitytojau,

2013-ieji buvo svarbūs metai ES finansų valdymo 
ateičiai. Europos Sąjunga priėmė daugiametę finansi-
nę programą ir teisės aktus, reglamentuojančius ES 
biudžeto lėšų panaudojimą 2014–2020 metais.

2013 metais Europos Audito Rūmai paskelbė  
77 ataskaitas ir nuomones. Šie dokumentai yra 
Audito Rūmų finansinio, atitikties ir veiklos audito 
darbo rezultatai. Juose pateikta daug svarbios infor-
macijos ir daug rekomendacijų, kurios yra svarbios 

gerinant ES finansų valdymą ir atskaitomybę 2014–
2020 m. programavimo laikotarpiu. Šioje metinėje 
veiklos ataskaitoje apžvelgiami kai kurie pagrindiniai 
šių dokumentų teiginiai.

2013 metai taip pat buvo svarbūs tobulinant mūsų 
instituciją. Šiais metais pradėta įgyvendinti nauja 
2013–2017 m. strategija, kuria Audito Rūmai, vyk-
dydami savo veiklą ir siekdami dar labiau padidinti 
Audito Rūmų indėlį užtikrinant ES viešąją atskai-
tomybę, vadovausis per visą šį laikotarpį. Ši stra-
tegija apima dešimt pagrindinių jos įgyvendinimo 

Pirmininko pratarmė
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iniciatyvų, kurios turi būti užbaigtos iki 2014 m. 
pabaigos. 2013 m. įgyvendinant šias iniciatyvas buvo 
pasiekta nemaža pažanga. Antai Audito Rūmai pa-
rengė naują darbo programavimo sistemą ir buvo 
atlikta nepriklausoma jų veikos audito praktikos 
tarpusavio peržiūra. Tarpusavio peržiūros grupė 
paskelbs savo ataskaitą pirmą 2014 m. ketvirtį.

Ir toliau imdamasi priemonių ekonominei ir finansi-
nei krizei įveikti bei siekdama sustiprinti ekonominę 
ir pinigų sąjungą, 2013 m. ES patvirtino bendrą ban-
kų priežiūros mechanizmą (BPM), kuriam vadovauja 
Europos Centrinis Bankas (ECB). Dėl to atitinkamai 
išplečiamas Audito Rūmų vaidmuo, užtikrinant ECB 
atskaitomybę už kredito įstaigų priežiūrą. Ši ir kitos 
ES priemonės finansinės ir valstybės skolos krizei 
įveikti reikalauja atitinkamų naujų teisėkūros prie-
monių, finansinio sektoriaus priežiūros sistemos 
pertvarkos ir didelės apimties tarptautinių interven-
cijų nukentėjusioms šalims paremti. Atsižvelgdami 
į šias ES lygmeniu diegiamas naujoves, Audito Rūmai 
nusprendė įsteigti specialią projekto darbo grupę, 
kuri turės sukurti Audito Rūmų skyrių ES finansų ir 
ekonominio valdymo sričiai audituoti.

Audito Rūmų 35 metinių proga buvo surengti du 
renginiai, į kuriuos buvo pakviesti Audito Rūmų 
nariai, darbuotojai ir suinteresuotųjų subjektų at-
stovai aptarti pasirengimą ateinančiam laikotarpiui. 
Pirmasis renginys buvo aukšto lygio konferencija 
Europos valdymo ir atskaitomybės tema, kurioje 
kalbėjo Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Herman 
van Rompuy. Audito Rūmai taip pat oficialiai atidarė 
naują pastatą prie savo būstinės Liuksemburge: 
į iškilmes atvyko to meto Liuksemburgo Ministras 
Pirmininkas Jean-Claude Juncker. Atverdamas gali-
mybę visiems nariams ir personalui dirbti viename 
komplekse, naujasis pastatas skatins kolektyviškumą.

Nors Audito Rūmai įsikūrę Liuksemburge, siekiant 
surinkti Audito Rūmų ataskaitoms reikalingus įrody-
mus, jų darbas vykdomas visur, kur panaudojamos 
ES lėšos. 2013 m. metinėje veiklos ataskaitoje pa-
teikta audito vizitų ir paskelbtų ataskaitų apžvalga. 
Joje aprašomas Audito Rūmų vykdytas ES paramos 
Palestinos Administracijai auditas. Šis auditas yra 
iškalbingas pavyzdys, kiek pastangų Audito Rūmams 
kainuoja vykdyti savo misiją bei kokie pareigingi ir 
profesionalūs yra Audito Rūmų darbuotojai, kurių pa-
tirtimi ir sunkiu darbu visuomet gali pasikliauti mūsų 
institucija ir piliečiai, kuriems ji tarnauja.

Pirmininkas  
Vítor Manuel da Silva Caldeira
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Mūsų veikla

 • 2012 finansinių metų metinės ataskaitos dėl 
ES biudžeto ir dėl Europos plėtros fondų, ku-
riose pateikiama aiškesnė ir geresnės kokybės 
informacija.

 • Paskelbta 50 specialiųjų metinių ataskaitų dėl 
ES agentūrų, decentralizuotųjų įstaigų ir kitų 
institucijų už 2012 finansinius metus.

 • Priimta 19 specialiųjų ataskaitų dėl konkrečių 
biudžeto sričių ar valdymo temų, kaip antai ES 
parama maisto pramonei arba Vidurinei Azijai 
teikiama pagalba vystymuisi.

 •  nuomonės ir kiti išdirbiai, prisidėję prie 
biudžeto reformos, kaip antai įvairių ES fondų, 
Europos plėtros fondų finansinio reglamento, ES 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir Europos 
lygmens finansinės paramos Europos politinėms 
partijoms ir fondams reformų.

 • Surengta aukšto lygio konferencija Europos 
valdymo ir atskaitomybės tema, dalyvaujant 
Europos Vadovų Tarybos Pirmininkui Herman van 
Rompuy.

Mūsų valdymas

 • Pirmieji naujos 2013–2017 m. strategijos, kuria 
per visą šį laikotarpį Audito Rūmai vadovausis, 
vykdydami savo veiklą ir siekdami kaip galima 
labiau padidinti savo indėlį užtikrinant ES viešąją 
atskaitomybę, įgyvendinimo metai.

 • Tolesnis personalo politikos tobulinimas, pa-
skirtų pareigybių mažinimas ir jų perskirstymas, 
jas priskiriant pagrindinėms audito funkcijoms, 
toliau didinant administracijos darbo našumą, 
sustiprino Audito Rūmų gebėjimą vykdyti savo 
misiją.

 • Oficialus K3 pastato atidarymas ir viso perso-
nalo sutelkimas viename pastatų komplekse, 
skatinant dar efektyvesnį kolektyvinį darbą.

Audito Rūmų būstinės Liuksemburge K3 pastatas.
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Audito ataskaitos ir nuomonės

Europos Audito Rūmų rengiami šie trejopi pagrindi-
niai dokumentai:

 • metinės ataskaitos, kuriose daugiausia patei-
kiami finansinio ir atitikties audito, susijusio su 
Europos Sąjungos biudžetu ir Europos plėtros 
fondais (EPF), rezultatai. Be to, atskirai skelbia-
mos specialiosios metinės ataskaitos dėl ES agen-
tūrų, decentralizuotųjų įstaigų ir kitų institucijų;

 • visu metų laikotarpiu skelbiamos specialiosios 
ataskaitos, atspindinčios atrinktų auditų, susiju-
sių su konkrečiomis biudžeto sritimis ar valdymo 
temomis, rezultatus. Šie auditai dažniausiai būna 
veiklos auditai ir jiems atlikti reikia daugiau kaip 
vienų metų; ir

 • nuomonės dėl teisės aktų projektų, turinčių 
poveikį finansų valdymui, ir pačių Europos Au-
dito Rūmų iniciatyva kitais klausimais skelbiami 
pareiškimai ir pozicijos dokumentai.

Po labai intensyvių 2012 metų Audito Rūmai ir 
2013 m. parengė daug specialiųjų metinių ataskaitų. 
Metinėse ataskaitose padaugėjo analitinės informa-
cijos, pagerėjo rezultatų pristatymas, dėl to tapo len-
gviau palyginti atskirų sričių ir laikotarpių rezultatus.

Ataskaitų ir nuomonių skaičius 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metinės ataskaitos dėl ES biudžeto ir EPF 2 2 2 2 2 2

Specialiosios metinės ataskaitos dėl ES agen-
tūrų ir decentralizuotųjų įstaigų 29 37 40 42 50 50

Specialiosios ataskaitos 12 18 14 16 25 19

Nuomonės ir kiti dokumentai 5 1 6 8 10 6

Iš viso 48 58 62 68 87 77

Visų audito ataskaitų ir nuomonių išsamius tekstus galima rasti Audito Rūmų interneto svetainėje (http://eca.europa.eu) 23 ES kalbomis.
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2013 m. audito vizitai

Nors didžioji audito darbo dalis atliekama Audito 
Rūmų patalpose Liuksemburge, auditoriai taip pat 
rengia vizitus į valstybių narių institucijas ir į kitus ES 
lėšas gaunančius subjektus (įskaitant į tarptautinių 
organizacijų būstines, pavyzdžiui, į JT būstinę Švei-
carijoje.) Šių vizitų tikslas surinkti tiesioginių audito 
įrodymų.

Paprastai šių vizitų metu lankomasi ES lėšas tvarkan-
čiose, valdančiose ir atliekančiose mokėjimus centri-
nėse ir vietos institucijose bei pas lėšas gaunančius 
galutinius naudos gavėjus. 

ES audito vizitai dažnai atliekami kartu su atitinkamų 
valstybių narių aukščiausiosiomis audito instituci-
jomis. Dažniausiai auditorių grupes sudaro du arba 
trys auditoriai, o audito vizitai paprastai gali trukti 
nuo kelių dienų iki dviejų savaičių, priklausomai nuo 
audito pobūdžio ir kelionės nuotolio.

Audito darbo dažnis ir intensyvumas atskirose vals-
tybėse narėse ir šalyse gavėjose priklauso nuo audito 
tipo ir imčių atrankos rezultatų. Taigi audito vizitų 
trukmė ir skaičius gali skirtis pagal šalis ir metus.

2013 m. Europos Audito Rūmų auditorių vizitai vietoje, skirti su metinėmis, specialiosiomis metinėmis ir atrink-
tomis audito užduotimis susijusiems įrodymams surinkti, truko 6 619 dienų – 6 079 dienas valstybėse narėse 
ir 540 dienas ne ES šalyse. Panašiai tiek pat dienų buvo praleista Briuselyje ir Liuksemburge įsikūrusiose ES 
institucijose ir įstaigose.

ES auditoriai, su motociklininkų palyda keliaujantys nuo vieno projek-
to prie kito.

ES auditoriai

6 619 dienų
atliko auditą vietose
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1  Šis skaičius neapima audito vizitų į daugelį Briuselyje ir Liuksemburge įsikūrusių ES institucijų, agentūrų ir kitų įstaigų.

2013 m. vietoje atlikto audito dienos
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Metinė 2012 m. ES biudžeto vykdymo 
ataskaita

Didžioji 2013 m. Audito Rūmų atlikto finansinio ir 
atitikties audito darbo dalis buvo susijusi su 2012 m. 
ES biudžeto vykdymu. Atlikus šiuos auditus pa-
rengta 2012 m. metinė ataskaita buvo paskelbta 
2013 m. lapkričio 5 d.

Metinės ataskaitos tikslas – pateikti nustatytus 
faktus ir išvadas, kurios Europos Parlamentui, Tarybai 
ir Europos Sąjungos piliečiams padėtų įvertinti ES 
finansų valdymo kokybę ir kuriose būtų nurody-
tos naudingos rekomendacijos dėl patobulinimų. 
2012 m. metinės ataskaitos pagrindinė dalis yra 
devynioliktas metinis patikinimo pareiškimas (arba 
DAS) dėl ES finansinių ataskaitų patikimumo ir dėl 
jose atspindimų operacijų tvarkingumo.

Prieš rengiant 2012 m. metinę ataskaitą buvo atnau-
jintas operacijų imčių sudarymo metodas, kai visos 
visų išlaidų sričių operacijos tikrinamos remiantis 
tuo pačiu pagrindu, – tuo metu, kai Komisija išlaidas 
patvirtino ir jas užregistravo. Tikimasi, kad taikant 
šį metodą audituojamos populiacijos su kiekvienais 
metais taps vis stabilesnės, kadangi turės išnykti 
svyruojančių išankstinių mokėjimų lygių poveikis. Šio 
Audito Rūmų imties sudarymo metodo standartizavi-
mo poveikis turėjo tik 0,3 procentinio punkto poveikį 
visam jų įvertintam 2012 m. biudžeto klaidų lygiui.

ES auditoriai, tikrinantys lašelinio drėkinimo sistemą ūkyje.
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Pagrindiniai 2012 m. metinės ataskaitos teiginiai

 • Europos Sąjungos metinėse konsoliduotose finansinėse ataskaitose 2012 m. gruodžio 31 d. Sąjun-
gos finansinė būklė, jos operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais 
aspektais yra pateikti teisingai.

 • Visų ES biudžeto išlaidų įvertintas klaidų lygis 2012 m. vėl padidėjo nuo 3,9 % iki 4,8 %. Nuo 
2009 m. įvertintas klaidų lygis kasmet didėjo, o per ankstesnius trejus metus jis mažėjo.

 • Ir toliau labiausiai klaidų veikiama išlieka Kaimo plėtros, aplinkos, žuvininkystės ir sveikatos išlaidų 
sritis, kurioje įvertintas 7,9 % klaidų lygis, po to eina Regioninės politikos, energetikos ir transporto sritis, 
kurioje įvertintas 6,8 % klaidų lygis.

 • Įvertintas klaidų lygis labiausiai padidėjo užimtumo ir socialinių reikalų, žemės ūkio – rinkos ir tiesio-
ginės paramos bei regioninės politikos, energetikos ir transporto išlaidų srityse.

 • Apie daugumą klaidų paveiktų operacijų pasidalijamojo valdymo srityse (pvz., žemės ūkio ir sanglaudos) 
valstybių narių institucijos turėjo pakankamai informacijos, kad nustatytų ir ištaisytų klaidas.

 • Dėl reikšmingo atotrūkio tarp asignavimų įsipareigojimams ir mokėjimams, prie kurio prisidėjo didelis 
išlaidų nevykdymas dabartinio programavimo laikotarpio pradžioje, susikaupė 2 metus ir 3 mėnesius 
atitinkančių nepanaudotų įsipareigojimų asignavimų (217 milijardų eurų 2012 m. pabaigoje). Todėl 
atsiranda spaudimas mokėjimų biudžetui. Siekiant išvengti tokios padėties, labai svarbu, kad Komisija 
planuotų savo mokėjimo reikalavimus vidutinės trukmės ir ilgalaikiam laikotarpiams.

 • Daugelyje ES biudžeto sričių teisinis pagrindas yra sudėtingas ir neskiriama pakankamai dėmesio vei-
klos rezultatams. Pasiūlymai dėl 2014–2020 m. programavimo laikotarpio ir toliau iš esmės yra pagrįsti 
indėliais (orientuoti į išlaidas), pirmenybę teikiant atitikčiai, o ne veiklos rezultatams.

4,8 %
įvertintas klaidų lygis

ES biudžete
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2012 m. metinė ataskaita dėl Europos 
plėtros fondų

Europos plėtros fondus (EPF) finansuoja ES valstybės 
narės, tačiau jie valdomi atskirai nuo ES biudžeto ir yra 
reglamentuojami savo pačių finansinių reglamentų. Už 
EPF lėšomis finansuojamų operacijų finansinį įgyven-
dinimą atsakinga Europos Komisija.

Pagal 2000 m. Kotonu susitarimą per EPF Europos Są-
jungos vystomojo bendradarbiavimo pagalba teikia-
ma Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėms 
(AKR) bei užjūrio šalims ir teritorijoms (UŠT). Pagrin-
dinis finansavimo tikslas – mažinti skurdą ir galiausiai 
jį įveikti, tuo pat metu atsižvelgiant į tvaraus vysty-
mo tikslus bei AKR ir UŠT šalių laipsnišką integraciją 
į pasaulio ekonomiką. Jis grindžiamas trimis vienas kitą 
papildančiais politikos ramsčiais: vystomuoju bendra-
darbiavimu, ekonominiu ir komerciniu bendradarbiavi-
mu bei politine dimensija.

Audito Rūmų 2012 m. metinė ataskaita dėl EPF 
buvo paskelbta kartu su ataskaita dėl ES biudžeto 
2013 m. lapkričio 5 d. Joje buvo devynioliktasis patiki-
nimo pareiškimas dėl EPF.

Audito Rūmai nustatė, kad 2012 m. finansinėse 
ataskaitose EPF finansinė būklė bei operacijų ir 
pinigų srautų rezultatai yra atspindėti teisingai. 
Audito Rūmai 2012 m. finansinių metų EPF išlaidų ope-
racijose įvertino 3,0 % labiausiai tikėtiną klaidų lygį, 
palyginti su 5,1 % 2011 m.

2012 m. specialiosios metinės 
ataskaitos dėl ES agentūrų, 
decentralizuotųjų įstaigų ir kitų 
institucijų

2013 m. Europos Audito Rūmai paskelbė 50 specia-
liųjų metinių ataskaitų už 2012 finansinius metus dėl 
ES agentūrų, decentralizuotųjų įstaigų (kaip antai 
bendrųjų įmonių) ir kitų institucijų. Jos skelbiamos 
Audito Rūmų svetainėje http://eca.europa.eu. Tary-
bos prašymu Audito Rūmai parengė 2012 m. vykdytų 
Europos agentūrų ir kitų įstaigų metinių auditų rezul-
tatų santrauką ir Europos Sąjungos mokslinių tyrimų 
bendrųjų įmonių metinių auditų rezultatų santrau-
ką. Šios dvi santraukos, palengvinančios analizę ir 
palyginimą, buvo pristatytos Europos Parlamento, 
Biudžeto kontrolės komiteto (CONT) ir Bendrųjų 
reikalų tarybos pirmininkams.

ES agentūros ir decentralizuotosios įstaigos ES teisės 
aktais įsteigtos atlikti specialias užduotis. Visos 
agentūros turi savo įgaliojimus, valdybą, direktorių, 
personalą ir biudžetą. Agentūros įsikūrusios visoje 
ES ir vykdo aktyvią veiklą daugelyje sričių: saugu-
mo, apsaugos, sveikatos, mokslinių tyrimų, finansų, 
migracijos ir kelionių. Nors, palyginti su visu ES 
biudžetu, su agentūromis ir bendrosiomis įmonėmis 
susijusi finansinė rizika yra santykinai maža, reputaci-
jos rizika Europos Sąjungai yra didelė: agentūros yra 
labai gerai matomos valstybėse narėse ir turi didelę 
įtaką politikos formavimui ir sprendimų priėmimui 
bei programų įgyvendinimui Europos piliečiams 
gyvybiškai svarbiose srityse.

50
2012 m.

metinių specialiųjų 
ataskaitų
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Visoms 40 agentūrų ir kitų įstaigų buvo pateiktos 
besąlyginės nuomonės dėl jų 2012 m. finansinių 
ata skaitų patikimumo. Šiose ataskaitose atspindėtos 
operacijos visais reikšmingais atžvilgiais buvo teisė-
tos ir tvarkingos visose, išskyrus dvi, agentūrose ir 
visose kitose įstaigose. Audito Rūmai paskelbė sąlygi-
nę nuomonę dėl EIT (Europos inovacijos ir technolo-
gijos instituto) ir savo nuomonės dėl Frontex (Euro-
pos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių 
narių išorės sienų valdymo agentūros) apribojimą.

Visos septynios bendrosios įmonės parengė pati-
kimas 2012 m. finansines ataskaitas, tačiau trims iš 
jų Audito Rūmai pateikė sąlygines nuomones dėl 
jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingu-
mo: ENIAC (nanoelektronika), ARTEMIS (įterptosios 
kompiuterinės sistemos) ir IMI (naujoviškų vaistų 
iniciatyva).

Specialiosios ataskaitos 2013 m.

Be metinių ataskaitų, Audito Rūmai visu metų 
laikotarpiu skelbia specialiąsias ataskaitas, api-
mančias veiklos ar atitikties auditus, susijusius su jų 
pačių pasirinktomis konkrečiomis biudžeto sriti-
mis ar valdymo temomis. Europos Audito Rūmai 
atrenka ir nustato šias audito užduotis, siekdami 
kiek įmanoma padidinti jų poveikį bei geriausiai 
panaudoti joms skiriamus išteklius. Atrinkti auditai 
yra esmingos ir sudėtingos užduotys, kurioms atlikti 
paprastai prireikia daug daugiau kaip vienų metų 
(siekinys – 18 mėnesių).

Atrinkdami temas Audito Rūmai atsižvelgia į:

 • konkrečiai pajamų ar išlaidų sričiai būdingą vei-
klos ar atitikties riziką;

 • susijusių pajamų ar išlaidų lygį;

 • nuo ankstesnio audito praėjusį laiko tarpsnį;

 • būsimus reglamentavimo pagrindų pokyčius;

 • politinį ir viešąjį interesą.

19
specialiųjų ataskaitų,

priimtų 2013 m.

Europos aplinkos angentūra, Kopenhaga, Danija.
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Pagrindiniai atrinkto veiklos ar atitikties audito etapai

Nustatomas audito pasiūlymo naudingumas ir įvykdomumas.

Adoption

Publication

Nustatoma audito apimtis, tikslai, metodika ir tvarkaraštis.

Plataus profilio grupė renka įrodymus vietoje Komisijos būstinėje bei valstybėse 
narėse ir paramą gaunančiose šalyse.

Ataskaitos patvirtinimas su audituojamuoju subjektu.

Ataskaitos priėmimas.

Skelbimas

Priėmimas

Patvirtinimas

Ataskaitos projekto 
rengimas

Nustatytų faktų 
analizė

Darbas vietoje

Audito planavimas

Preliminarus tyrimas

Faktai patvirtinami kartu su audituojamaisiais subjektais, o įrodymai panaudojami 
išvadoms dėl audito tikslų pagrįsti.

Aiškus, struktūruotas pagrindinių nustatytų faktų ir išvadų pristatymas. 
Rekomendacijų rengimas.

Specialiosios ataskaitos paskelbimas 23 oficialiosiomis kalbomis su audituojamojo 
subjekto atsakymais.

2013 m. priimtų 19 specialiųjų ataskaitų santrumpos 
pateiktos tolesniuose puslapiuose pagal atitinkamas 
finansinės programos – daugiamečio ES biudžeto – 
išlaidų kategorijas.

Visos specialiosios ataskaitos netrumpintos skel-
biamos Europos Audito Rūmų interneto svetainėje 
http://eca.europa.eu ir knygyne EU bookshop 22 ES 
kalbomis (23 kalbomis po Kroatijos įstojimo priimtų 
ataskaitų atveju).
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Tvarus augimas

Tvaraus augimo tikslas – ekonomikos ir užimtumo augimas, jis apima dvi sritis: 

Konkurencingumą, kuris apima mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrai skirtą finansavimą, Europos sujun-
gimą ES tinklais, švietimą ir mokymą, konkurencijos skatinimą visiškai integruotoje vienoje bendroje rinkoje 
bei socialinės politikos darbotvarkę ir atominių elektrinių eksploatacijos nutraukimą. 2007–2013 m. iš ES 
biudžeto su augimu ir užimtumu susijusiam konkurencingumui skatinti skirta 89,4 milijardo eurų, arba 9,2 % 
ES biudžeto, iš kurių beveik du trečdaliai buvo skirti moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai.

Sanglaudą dėl augimo ir užimtumo, kuri daugiausia susijusi su sanglaudos politika, įgyvendinama pasitel-
kiant nustatytoms veiklos sritims skirtus fondus – Europos socialinį fondą (ESF), Europos regioninės plėtros 
fondą (ERPF) ir Sanglaudos fondą (SF). Lėšos panaudojamos Komisijos ir ES valstybių narių pasidalijamojo 
valdymo būdu. 2007–2013 metams planuotos ES sanglaudos išlaidos sudarė 348,4 milijardo eurų, arba 
35,7 % viso ES biudžeto.

2013 m. Europos Audito Rūmai šioje srityje priėmė 
šias specialiąsias ataskaitas:

 • Mokslinių tyrimų septintosios bendrosios 
programos įgyvendinimas (2/2013) – joje 
įvertinta, ar Komisija užtikrino efektyvų 7BP įgy-
vendinimą. Auditas apėmė dalyvavimo taisykles, 
Komisijos procesus ir dviejų naujų priemonių 
įdiegimą, o jo rezultatai turėtų būti naudingi ne 
tik likusiu 7BP laikotarpiu, bet ir rengiant naujos 
mokslinių tyrimų bendrosios programos „Hori-
zontas 2020“ vykdymo nuostatas. Audito Rū-
mai padarė išvadą, kad Komisija supaprastino 
keletą 7BP dalyvavimo taisyklių ir kad kai kuriais 
atvejais galėjo suderinti 7BP nuostatas su naudos 
gavėjų taikoma praktika, tačiau ateityje turi būti 
padaryta daugiau. Komisija užtikrina gerą 7BP 
valdymą trijose srityse: procesų koncepcijos, 
tobulinimo veiklos ir valdymo informacijos, bet 
priemonės ir ištekliai valdomi ne taip gerai.  

Dotacijų skyrimo procedūrų laikas sutrumpėjo, 
bet 9 mėnesius jis siekė tik 2012 m. Auditas 
nustatė geros praktikos atvejų, kaip toliau grei-
tinti dotacijų procedūras. Projektų atrankos ir 
tolesnės priežiūros kokybės kontrolės priemo-
nės veikia gerai. Tačiau 7BP finansų kontrolės 
modelyje nepakankamai atsižvelgiama į klaidų 
riziką. Dėl to mažos rizikos grupės 7BP moks-
lo darbuotojams taikoma per daug kontrolės 
priemonių.

7BP yra viena pagrindinių ES mokslinių tyrimų 
finansavimo priemonių. Jos tikslas sustiprinti 
pramonės konkurencingumą ir patenkinti kitų ES 
politikos sričių mokslinių tyrimų poreikius. Ji api-
ma 2007–2013 m. laikotarpį, o jos visas biudžetas 
sudaro daugiau kaip 50 milijardų eurų. Didžiąją 
dalį biudžeto Komisija ar jos vykdomosios įstai-
gos panaudoja teikdamos dotacijas.
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 • Ar „Marco Polo“ programos buvo veiksmin-
gos perkeliant eismą iš kelių į kitas trans-
porto rūšis? (3/2013) – joje įvertinta, ar Komisija 
programas planavo, jas valdė ir prižiūrėjo taip, 
kad maksimaliai padidintų jų veiksmingumą, ir 
ar finansuoti projektai buvo veiksmingi. Audito 
darbas daugiausia buvo atliekamas programos 
lygmeniu: buvo analizuojami poveikio vertinimai, 
vertinimų ir apklausų rezultatai, buvo peržiūrimi 
projektų pasiūlymų vertinimai, peržiūrimi pasira-
šytų susitarimų dėl dotacijų priežiūros dokumen-
tai ir atlikta „Marco Polo“ programos komiteto 
narių apklausa apie nacionalines paramos sche-
mas. Audito metu nustatyta, kad buvo teikiama 
nepakankamai svarbių projektų pasiūlymų, 
kadangi padėtis rinkoje ir programos taisyklės 
neskatino vežėjų pasinaudoti schemos teikiamais 
privalumais. Pusės audituotų projektų tvarumas 
buvo nedidelis. Vienas pagrindinių audito metu 
nustatytų faktų buvo tai, kad buvo aptikta rimtų 
savaimingumo požymių, t. y. projektai būtų vyk-
domi ir be ES finansavimo. 

Nuo 2003 m. pagal „Marco Polo“ I ir II programas 
finansuojami transporto paslaugų projektai, 
kuriais perkeliami kroviniai iš kelių į geležinkelių, 
vidaus vandenų kelių ir trumpųjų nuotolių laivybos 
transporto sistemas. Programomis yra siekiama ES 
transporto politikos tikslo sukurti krovinių vežimo 
vien tik keliais alternatyvas. Šiuo bendrai pripa-
žintu tikslu siekiama sumažinti tarptautinį keliais 
gabenamų krovinių eismą, tokiu būdu pagerinant 
krovinių vežimo aplinkosauginį veiksmingumą, 
sumažinant spūstis keliuose ir padidinant kelių 
eismo saugą.

 • Ar ES sanglaudos politikos fondai tinkamai 
naudojami keliams? (5/2013) – joje įvertinta, 
ar ES sanglaudos politikos kelių infrastruktūros 
projektų tikslai buvo pasiekti pagrįstomis sąnau-
domis. Audito metu buvo išnagrinėti 24 bendrai 
finansuoti kelių projektai Vokietijoje, Graikijoje, 
Lenkijoje ir Ispanijoje, kurių bendra vertė viršijo 
3 milijardus eurų. Šios keturios valstybės narės 
2000–2013 m. laikotarpiu iš Sanglaudos politikos 
fondų gavo didžiausius keliams skirtus asignavi-
mus, kurie sudarė apie 62 % viso keliams skirto 
ES bendro finansavimo. Auditas apėmė automa-
gistrales (10 projektų), greitkelius (10 projektų) 
ir paprastus dviejų eismo juostų magistralinius 
kelius (4 projektai). Visi audituoti kelių projektai 
padidino kelių tinklų pralaidumą ir kokybę, taip 
pat leido sutaupyti kelionės laiką ir pagerino 
kelių eismo saugą. Tačiau ekonominės plėtros 
tikslai nebuvo išmatuojami ir nėra informacijos 
apie projektų poveikį vietinei ar nacionalinei eko-
nomikai. Pusės projektų atveju faktinis ekonomi-
nis gyvybingumas, apskaičiuojamas naudojant 
kaštų ir naudos santykį, pagrįstą faktiniais kaštais 
ir naudojimu, buvo daug mažesnis, palyginti su 
planavimo etape padarytomis prielaidomis (daug 
mažesni kaštai ir / arba didesnis eismas). Audito-
riai nustatė, kad dėl perdėm optimistiškų eismo 
prognozių, audituotų kelių projektų vidutinė 
vieno kilometro kaina, tenkanti suskaičiuotam 
eismo metiniam vidurkiui, Ispanijoje buvo keturis 
kartus didesnė nei Vokietijoje, tuo tarpu Lenkijo-
je ir Graikijoje ši kaina buvo tarp šių kraštutinių 
dydžių. Dažnai buvo pasirenkamas faktiniam 
eismo srautui ne pats tinkamiausias kelio tipas: 
ten, kur eismo problemą būtų išsprendę 43 % pi-
gesni greitkeliai, buvo tiesiamos automagistralės. 
Audito Rūmai rekomendavo valstybėms narėms 
užtikrinti statybos projektų tarptautinę kon-
kurenciją ir kad viešųjų pirkimų sistemos leistų 
atrinkti ekonomiškiausius pasiūlymus. 

2000–2013 m. laikotarpiu kelių tiesimui ir atnauji-
nimui bendrai finansuoti ES iš Europos regioninės 
plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo skyrė apie 
65 milijardus eurų.

„Marco Polo“ programa skatina naudoti trumpųjų nuotolių laivy-
bos transportą.



17Mūsų veikla

 • Ar Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondas sukūrė ES pridėtinę vertę 
į darbo rinką reintegruojant atleistus dar-
buotojus? (7/2013) – joje įvertinta, ar Europos 
globalizacijos fondas (EGF) veiksmingai prisidėjo 
sudarant galimybę atleistiems darbuotojams 
kuo greičiau sugrįžti į darbo rinką. Auditoriai 
nustatė, kad didžiajai daugumai tinkamų remti 
darbuotojų buvo teikiama personalizuota ir gerai 
koordinuota pagalba, tačiau visi audituoti atvejai 
apėmė pajamų rėmimo priemones, kurias šiaip 
ar taip būtų apmokėjusios valstybės narės. Visais 
nagrinėtais atvejais pajamų rėmimas sudarė 33 % 
kompensuotų išlaidų. Be to, nebuvo tinkamų 
duomenų, skirtų įvertinti, ar lėšos buvo veiks-
mingos atleistus darbuotojus sugrąžinant į darbo 
rinką. 

EGF buvo įsteigtas trumpalaikėms ir ad hoc kriti-
nėms situacijoms spręsti. Parama apima mokymą, 
savarankiško užimtumo rėmimą, konsultuojamąjį 
ugdymą ir remiamą įdarbinimą. Fondas priemo-
nes bendrai finansuoja 50 % ar 65 % lygiu, likusią 
dalį moka atitinkama valstybė narė. 2007 m. kovo 
mėn. – 2012 m. gruodžio mėn. Europos globaliza-
cijos fondas skyrė daugiau nei 600 milijonų eurų 
darbuotojams, praradusiems darbą dėl masinių 
atleidimų, atsiradusių dėl pasaulio prekybos struk-
tūrinių pokyčių.

 • Dėl „vieno bendro audito“ ir komisijos 
sanglaudos politikoje naudojamo naciona-
linių audito institucijų darbo (16/2013) – joje 
įvertinta, kokiu mastu Komisija, rengdama savo 
pačios patikinimą regioninės politikos srityje, 
gali remtis nacionalinių audito institucijų dar-
bu, atsižvelgdami į tai, kaip Komisija iki 2012 m. 
pabaigos įgyvendino „vieno bendro audito“ 
modelį. Visų pirma Audito Rūmai išnagrinėjo, ar 
Komisija tinkamai panaudojo nacionalinių audito 
institucijų teikiamą informaciją ir, rengdama gai-
res ir padėdama audito institucijoms, užtikrino 
nuoseklų audito metodo taikymą. Audito Rūmai 
taip pat nagrinėjo 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu įdiegtos sugriežtintos audito sistemos 
išlaidas. 

Vienu bendru auditu siekiama, kad kontrolės 
darbas nebūtų dubliuojamas ir bendros kontro-
lės ir audito išlaidos būtų mažesnės ir valstybių 
narių, ir Komisijos lygmeniu. Juo taip pat siekiama 
sumažinti audituojamiems subjektams tenkančią 
administravimo naštą. Audito Rūmai vertina, kad 
2007–2013 m. laikotarpiu ES regioninei politikai 
audituoti valstybės narės išleido apie 860 mili-
jonų eurų. Tai sudaro apie 0,2 % viso regioninės 
politikos biudžeto.

EGF remia darbą praradusius darbuotojus.
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2013 m. Europos Audito Rūmai šioje srityje priėmė 
šias specialiąsias ataskaitas:

 • Ar ES parama maisto perdirbimo pramonei 
buvo veiksminga ir efektyvi sukuriant pridė-
tinę vertę žemės ūkio produktams? (1/2013) – 
joje įvertinta, ar priemonė buvo sukurta ir 
įgyvendinta taip, kad projektai būtų finansuoja-
mi veiksmingai, atsižvelgiant į aiškiai nustatytus 
poreikius, ir ar atliekant priemonės stebėjimą ir 
vertinimą galima įrodyti rezultatus. Audito Rūmai 
nustatė, kad projektai iš esmės pagerino finansi-
nius įmonių veiklos rezultatus ir keleto audituotų 
projektų atveju galėjo būti sukurta pridėtinė ver-
tė. Tačiau to nebuvo galima susieti su priemonės 
koncepcija ar valstybių narių taikytomis atrankos 
procedūromis. Trūko įrodymų, kad finansuotoms 
įmonėms subsidijų reikėjo, arba buvo neaišku, 
kokius konkrečius politikos tikslus buvo tikima-
si pasiekti šiomis subsidijomis. Audito Rūmai 
padarė išvadą, kad parama nebuvo sistemingai 
skiriama projektams, kurie būtų veiksmingai ir 
efektyviai sukūrę pridėtinę vertę žemės ūkio 
produktams. 

Taikant BŽŪP ES kaimo plėtros politiką, dotacijos 
skiriamos žemės ūkio produktus perdirbančioms 
ir jais prekiaujančioms įmonėms pagal vadinamą 
„žemės ūkio ir miškininkystės produktų pridėtinės 
vertės“ priemonę, skirtą žemės ūkio ir miškininkys-
tės konkurencingumui didinti.

Iš ES biudžeto 2007–2013 m. laikotarpiui skirta 
5,6 milijardo eurų. Prie šio finansavimo prisidėjo 
nacionalinės išlaidos, padidinusios bendrą viešojo 
finansavimo sumą iki 9,0 milijardo eurų.

 • Ar valstybės narės ir Komisija pasiekė, kad 
kaimo ekonomikos įvairinimo priemonės 
būtų ekonomiškai naudingos? (6/2013) – joje 
įvertinta, ar šios trys priemonės buvo sukur-
tos tokios ir įgyvendintos taip, kad jomis būtų 
veiksmingai skatinamas ekonomikos augimas ir 
darbo vietų kūrimas, ir ar finansuoti buvo atrinkti 
veiksmingiausi ir efektyviausi projektai. Audito 
Rūmai taip pat įvertino, ar, remiantis turima ste-
bėjimo ir vertinimo informacija, buvo laiku gauta 
patikima ir išsami informacija apie šių priemonių 
įgyvendinimo rezultatus. Audito Rūmai nustatė, 
jog apskritai Komisija ir valstybės narės tik iš 
dalies pasiekė, kad kaimo ekonomikos įvairinimo 
priemonės būtų ekonomiškai naudingos, nes 
parama nebuvo sistemingai teikiama projektams, 
tinkamiausiems priemonių tikslui pasiekti. 

ES kaimo plėtros išlaidos kaimo ekonomikai įvairin-
ti skirtos spręsti tokias kaimo vietovėse nustatytas 
problemas, kaip gyventojų skaičiaus mažėjimas, 
ekonominių galimybių stoka ir nedarbas. Iš šių lėšų 
finansuojami žmonių ir kaimo verslo įmonių pro-
jektai siekiant paremti augimą, užimtumą ir tvarią 
plėtrą. 2007–2013 m. laikotarpiu šioms priemonėms 
planuota skirti 5 milijardus eurų.

Gamtinių išteklių išsaugojimas ir valdymas

ES turi didelę politinę atsakomybę žemės ūkio ir kaimo plėtros, žuvininkystės ir aplinkos apsaugos srityse. 
2007–2013 metų laikotarpiui buvo planuota 413,1 milijardo eurų išlaidų, t. y. 42,3 % viso ES biudžeto.

Trys ketvirtadaliai šių išlaidų yra tiesioginės išmokos ūkininkams ar pagalba žemės ūkio rinkoms iš Europos 
žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), pirmojo bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) ramsčio. Dar penktadalis 
šių išlaidų skirtas ES kaimo plėtrai, kuri yra remiama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), BŽŪP 
„antrojo ramsčio“. Žemės ūkio ir kaimo plėtros lėšas bendrai valdo Komisija ir valstybės narės.
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 • Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
parama ekonominei miškų vertei didinti 
(8/2013) – joje įvertinta, ar kaimo plėtros para-
ma, skirta ekonominei miškų vertei didinti, buvo 
valdoma efektyviai ir veiksmingai. Auditas buvo 
atliekamas Komisijoje ir atrinktose valstybėse 
narėse – Ispanijoje (Galisija), Italijoje (Toskana), 
Vengrijoje, Austrijoje ir Slovėnijoje, kuriose iš viso 
buvo patirta daugiau nei 50 % visų deklaruotų 
išlaidų. Atlikus auditą buvo nustatyta priemo-
nės koncepcijos trūkumų, kurie labai trukdė 
sėkmingai ją įgyvendinti: Komisijos lygmeniu 
nebuvo specialiai nagrinėta padėtis ES miškinin-
kystės sektoriuje, siekiant pagrįsti pasiūlymą dėl 
specifinės finansinės paramos, skirtos privatiems 
savininkams ar savivaldybėms priklausančių 
miškų ekonominei vertei didinti. Be to, teisinėse 
nuostatose nebuvo apibrėžti pagrindiniai prie-
monės požymiai, visų pirma sąvokų „ekonominė 
miškų vertė“ ir „miško valda“ reikšmė. Valstybės 
narės nustatė labai skirtingas miško valdų dydžio 
ribas, kurias viršijus būtina parengti miško valdy-
mo planą. 

Audito Rūmai nustatė, kad tik nedaugelis au-
dituotų projektų padidino ekonominę miškų 
vertę, to pasiekta padidinant žemės vertę (nu-
tiesus miško kelius ir takus) arba medynų vertę 
(miškininkystės veikla, pavyzdžiui, genėjant ar 
retinant). 

2007–2013 m. laikotarpiu bendrai priemonei skirta 
suma sudarė 535 milijonus eurų.

Miškai ir miškingos vietovės sudaro 40 % viso ES žemės ploto.
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 • Bendra žemės ūkio politika. Ar speciali para-
ma, teikiama pagal Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 68 straipsnį, yra gerai parengta 
ir įgyvendinta? (10/2013) – joje išnagrinėta, ar 
pagal 68 straipsnį įvestoji parama ir jos įgyven-
dinimo būdas 2010 ir 2011 metais (valdymo ir 
kontrolės tvarka) neprieštaravo bendrai žemės 
ūkio politikai (BŽŪP), buvo būtini, svarbūs ir įgy-
vendinami remiantis tinkama kontrolės sistema. 
Audito metu nustatyta, kad sukurtas teisinis 
pagrindas, skirtas užtikrinti, kad ši parama būtų 
teikiama tik „aiškiai nustatytais atvejais“, yra 
nepakankamas. Komisija beveik netikrina, kiek 
tokie atvejai yra pagrįsti, ir valstybės narės šias 
išmokas dažnai atlieka daugiausia vien savo 
nuožiūra. Dažniausiai Komisija negalėjo imtis 
teisiškai įpareigojančių veiksmų ir vienintelė vals-
tybių narių prievolė buvo pranešti Komisijai apie 
savo sprendimus. Dėl to 68 straipsnio įgyvendi-
nimas ne visada atitiko BŽŪP ir trūko įrodymų, 
kad įvestos priemonės visada buvo būtinos ar 
tinkamos, atsižvelgiant į jų poreikį, veiksmingu-
mą ir turimos paramos lygius. Be to, audito metu 
nustatyta, kad 68 straipsnio paramos priemonių 
įgyvendinimas nebuvo sklandus, antai nustatyta 
trūkumų administravimo ir kontrolės sistemose, 
įdiegtose tinkamam esamų priemonių įgyven-
dinimui užtikrinti. Tą patį galima pasakyti ir apie 
valdymo sistemas, administracines patikras ir 
patikras vietoje, kartais nepaisant to, kad valdy-
mo ir kontrolės našta jau ir taip sunki. 

2003 metais pradėjus taikyti bendrosios išmokos 
schemą, valstybėms narėms buvo leista skirti iki 
10 % jų bendros žemės ūkio politikos BŽŪP nacio-
nalinių viršutinių ribų specialiajai paramai, kitaip 
sakant, toliau taikyti kai kurias su gamyba susietas 
paramos ūkininkams formas. Šios specialiosios 
paramos taikymas buvo išplėstas Reglamento 
Nr. 73/2009 68 straipsniu, kuriame buvo nustatyta 
papildomų tikslų ir veiklų, už kurias galima teikti 
pagalbą. Visas 2010–2013 m. laikotarpio biudžetas 
sudarė 6,4 milijardo eurų.

 • Ar Komisija ir valstybės narės gali parodyti, 
kad yra tinkamai naudojamas kaimo plėtros 
politikai skirtas ES biudžetas? (12/2013) – joje 
įvertinta, ar yra aiškiai įvardyta, ko buvo siekiama 
naudojant kaimo plėtros išlaidas, ir ar buvo pati-
kimos informacijos, rodančios, ko buvo pasiekta 
panaudojus išlaidas ir ar jos buvo panaudotos 
efektyviai. Pagrindinis to elementas yra stebė-
jimo ir vertinimo sistema, taip pat vadinama 
Bendra stebėjimo ir vertinimo sistema. Audito 
Rūmai daro išvadą, kad Komisija ir valstybės 
narės nepakankamai parodė, kas buvo pasiekta 
atsižvelgiant į kaimo plėtros politikos tikslus ir 
trūksta patikinimo, kad ES biudžetas buvo pa-
naudotas tinkamai. 

2007–2013 m. finansiniu laikotarpiu ES skyrė beveik 
100 milijardų eurų kaimo plėtros tikslams pasiekti. 
Valstybės narės taip pat skyrė 58 milijardus eurų 
nacionalinių išteklių savosioms kaimo plėtros 
programoms (KPP) bendrai finansuoti. Kaimo 
plėtros programas rengia valstybės narės. Kai jas 
patvirtina Komisija, valstybės narės šias programas 
įgyvendina.
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 • Ar LIFE programos aplinkos komponentas 
buvo veiksmingas? (15/2013) – joje įvertinta, ar 
jos aplinkos komponento koncepcija ir įgyven-
dinimu prisidėta prie programos veiksmingumo. 
Audituodami 2005–2010 m. finansuotus projek-
tus, Audito Rūmai lankėsi atitinkamose Komisijos 
tarnybose ir penkiose valstybėse narėse, kurios 
yra didžiausios LIFE naudos gavėjos (Vokietijoje, 
Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Jungtinėje Ka-
ralystėje), apimančios 55 % LIFE biudžeto ir 15 % 
jos projektų. Audito Rūmai nustatė, kad apskritai 
LIFE aplinkos komponentas nebuvo veiksmin-
gas, kadangi jis buvo netinkamai parengtas ir 
įgyvendintas. 

Dabartinės LIFE programos vidutinis metinis 
biudžetas projektams finansuoti yra 239 milijo-
nai eurų, mažiau nei 1,5 % bendrų įvertintų aplinkai 
skirtų ES išlaidų. Tai – kuklus biudžetas ambicin-
gam tikslui: prisidėti prie ES aplinkos politikos ir 
teisės aktų plėtojimo, atnaujinimo ir įgyvendinimo. 
Beveik 50 % šio biudžeto, arba 120 milijonų eurų, 
yra skirta LIFE aplinkos komponentui. Likusi pusė 
skirta kitiems dviem komponentams – „LIFE gamta“ 
ir „LIFE informacija“ – finansuoti.

 • Valstybių narių atliekamų žemės ūkio išlaidų 
patikrų rezultatų patikimumas (18/2013) – joje 
įvertintas valstybių narių statistikos ataskaitų, 
kuriose pateikiami jų atliekamų administracinių 
patikrų ir patikrų vietoje rezultatai, patikimu-
mas. Valstybių narių mokėjimo agentūros atlieka 
paraiškų paramai gauti administracines patikras, 
siekdamos patikrinti jų tinkamumą. Jos taip 
pat atlieka pareiškėjų imties patikras vietoje. 
Aptikus klaidų mažinama pareiškėjui mokėtina 
paramos suma. Valstybės narės kasmet praneša 
šių patikrų rezultatus Komisijai ir jų pagrindu 
Komisija apskaičiuoja likutinį klaidų lygį, paro-
dantį mokėjimuose esančius netikslumus po to, 
kai buvo atliktos visos patikros. Klausimas dėl 
likutinio klaidų lygio statistinio patikimumo buvo 
įtrauktas audito apimtį. Šis ir ankstesni Audito 
Rūmų auditai, taip pat ir Komisijos auditai rodo, 
kad administracinėms patikroms ir patikroms 
vietoje taikomos esamos sistemos yra tik iš dalies 
veiksmingos ir dėl to valstybių narių teikiama 
informacija tampa nepatikima. 

Atsakomybę už BŽŪP įgyvendinimą Komisija 
dalijasi su valstybėmis narėmis. Taigi, žemės ūkio 
išlaidas administruoja ir apmoka nacionalinės arba 
regioninės mokėjimo agentūros, kurios atsiskaito 
Komisijai. Valstybių narių paskirtos nepriklausomos 
sertifikavimo įstaigos patvirtina Komisijai mo-
kėjimo agentūrų metines finansines ataskaitas ir 
agentūrų įdiegtų kontrolės sistemų kokybę.
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ES kaip pasaulinė partnerė

Vykdant ES veiklą išorės santykių srityje daugiausia dėmesio skiriama: plėtrai, stiprinančiai stabilumą, saugumą 
ir klestėjimą kaimyninėse šalyse; aktyviam darbui, siekiant tarptautiniu mastu remti tvarų vystymąsi; pasaulio 
politinio valdymo priemonėms skatinti bei strateginiam ir civiliniam saugumui užtikrinti.

Šiems tikslams pasiekti ES 2007–2013 m. laikotarpiui skyrė 55,9 milijardo eurų, t. y. 5,7 % viso biudžeto lėšų. 
Didžiąją išlaidų dalį tiesiogiai valdo Komisija (jos būstinė) arba delegacijos. Tam tikra pagalbos dalis yra kartu 
valdoma su tarptautinėmis organizacijomis.

2013 m. Europos Audito Rūmai šioje srityje priėmė 
šias specialiąsias ataskaitas:

 • ES bendradarbiavimas su Egiptu valdymo sri-
tyje (4/2013) – joje įvertinta, ar Europos Komisija 
ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) veiks-
mingai valdė ES paramą, skirtą pagerinti valdy-
mą Egipte prieš 2011 m. sukilimą ir po jo. EIVT ir 
Komisija iš esmės negalėjo veiksmingai valdyti ES 
paramos, kuria buvo siekiama pagerinti valdy-
mą Egipte. Nors Komisija į Europos kaimynystės 
politikos (EKP) ES ir Egipto veiksmų planą įtraukė 
daug su žmogaus teisėmis ir demokratija susiju-
sių klausimų, iki sukilimo jai nepavyko pasiekti 
jokios pažangos. Nepaisant didelio biudžetinei 
paramai skirto finansavimo, ši priemonė nebuvo 
veiksminga skatinant viešųjų finansų valdymą. 
Didžiausi trūkumai Egipte, kuriuos vis dar reikia 
šalinti, yra nepakankamas biudžeto skaidru-
mas, neveiksminga audito funkcija ir įsišaknijusi 
korupcija. Po sukilimo peržiūrint EKP nebuvo 
akcentuotos moterų ir mažumos teisės. 

2007–2013 m. laikotarpiui ES Egiptui skyrė apie 
1 milijardą eurų paramos. Kadangi daugiau kaip 
pusė šios sumos buvo paskirstyta per Egipto iždą, 
taikant vadinamąjį biudžetinės paramos mecha-
nizmą, didelę svarbą įgijo šalies viešųjų finansų 
valdymas.

 • Europos Sąjungos tiesioginė finansinė pa-
rama Palestinos Administracijai (14/2013) (žr. 
langelį „Žvilgsnis į veiklos auditą“);

Moksleivės Egipto mokykloje.
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Žvilgsnis į veiklos auditą

Europos Sąjungos tiesioginė finansinė parama Palestinos Administracijai

Jau daugelį metų pasaulis įdėmiai seka 
Palestinos ir Izraelio taikos procesą. Euro-
pos Sąjunga čia nėra išimtis. Kaip viena 
pagrindinių pasaulinio masto veikėjų šiame 
regione, Europos Sąjunga teikia didelę 
paramą okupuotoms Palestinos teritori-
joms. Nuo 1994 m. ji išleido daugiau kaip 
5,6 milijardo eurų, siekdama paremti savo 
bendrą tikslą padėti įgyvendinti dviejų 
valstybių sprendimą, kuris leistų užbaigti 
Izraelio ir Palestinos konfliktą. Nuo 2008 m. 
jos didžiausia programa okupuotoms Pales-
tinos teritorijoms buvo PEGASE tiesioginė 
finansinė parama (TFP), pagal kurią nuo 
2008 iki 2012 m. buvo suteiktas apie 1 mi-
lijardo eurų finansavimas. Šia programa 
siekiama padėti Palestinos Administracijai 
(PA) vykdyti savo įsipareigojimus valstybės 
tarnautojams, pensininkams ir pažeidžia-
moms šeimoms, teikti pagrindines viešąsias 
paslaugas ir gerinti viešuosius finansus.

Audito Rūmai atliko šios paramos veiklos auditą. Auditoriai savo darbą atliko nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 
2012 m. gruodžio 31 d., jie rinko įrodymus, peržiūrėdami dokumentus, imdami interviu ir svarbiausia lanky-
damiesi Rytų Jeruzalėje, Vakarų Krante (Ramalahoje, Nabluse, Jeriche, Tulkareme) ir Gazoje, kur ES atstovo 
tarnyboje ėmė interviu iš paramą gavusių įstaigų ir PA atstovų, tarptautinių donorų, audito firmų ir vie-
tos įmonių. Auditoriai taip pat susitiko su mokytojais, gydytojais ir pažeidžiamomis šeimomis, kurie buvo 
PEGASE tiesioginės finansinės paramos gavėjai. Dėl ypatingos padėties auditoriai ne sykį atsidūrė kebliose 
situacijose: teko patirti vėlavimų, praeiti specialias saugumo procedūras ir keliauti šarvuočiais lydimiems 
ginkluotos apsaugos.

Audito tikslas buvo įvertinti, ar Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) ir Komisija gerai valdė Palestinos 
Administracijai teiktą PEGASE TFP. Atliekant auditą daugiausia dėmesio buvo skiriama PEGASE TFP koncepci-
jai ir įgyvendinimo tvarkai, pasiektiems rezultatams ir jų tvarumui.

Audito metu buvo padaryta išvada, kad nors Komisijai ir EIVT pavyko įgyvendinti tiesioginę finansinę para-
mą Palestinos Administracijai sudėtingomis aplinkybėmis, vis labiau būtina pertvarkyti nemažą dabartinio 
metodo aspektų dalį, kadangi kilo abejonių dėl tvarumo. Audito Rūmai taip pat mano, kad PA reikėtų paska-
tinti įgyvendinti daugiau reformų, visų pirma susijusių su jos valstybės tarnyba. Tuo pat metu būtina surasti 
būdą, kaip paskatinti Izraelį imtis papildomų priemonių, užtikrinančių, kad PEGASE TFP būtų veiksminga.

Nors programa reikšmingai prisidėjo prie PA atlyginimų mokėjimo, didėjantis naudos gavėjų skaičius ir 
mažėjantis kitų paramos teikėjų pagal PEGASE TFP teikiamas finansavimas 2012 m. lėmė didelius atlyginimų 
mokėjimo vėlavimus, sukėlusius Palestinos gyventojų bruzdėjimą.

Ligoninė Gazoje, kur gydytojai buvo tiesioginiai PEGASE TPF paramos gavėjai.
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PEGASE TFP prisidėjo prie pagrindinių viešųjų paslaugų finansavimo, tačiau dėl politinės situacijos Gazoje 
atlyginimai buvo mokami dideliam į darbą neinančių ar viešųjų paslaugų neteikiančių valstybės tarnautojų 
skaičiui. Komisija ir EIVT neskyrė pakankamai dėmesio šiai problemai spręsti.

Nepaisant didelio PEGASE TFP finansavimo, 2012 m. PA susidūrė su rimtu biudžeto deficitu, dėl kurio pavojuje 
atsidūrė ir viešųjų finansų valdymo (VFV) reformos. Galiausiai pavojus PA finansiniam tvarumui gali būti glau-
džiai siejamas su įvairiomis kliūtimis, kurias Izraelio vyriausybė sudarė okupuotų Palestinos teritorijų ekonomi-
niam vystymuisi ir kurios smarkiai sumažino taip pat ir PEGASE TFP veiksmingumą.

Remdamiesi šiais nustatytais faktais Audito Rūmai pateikė EIVT ir Komisijai keletą rekomendacijų. Tarp jų – 
sustiprinti būsimos PEGASE TFP programavimą, sumažinti administravimo išlaidas, taikant su PEGASE TFP 
valdymu ir kontrole susijusius konkurencinius viešuosius pirkimus, supaprastinti PEGASE TFP valdymo sistemą, 
ateityje PEGASE tiesioginei finansinei paramai taikyti sąlygiškumo nuostatas susiejant ją su su konkrečia PA 
pažanga vykdant valstybės tarnybos reformą ir viešųjų finansų valdymo reformą, taip pat nutraukti pagal  
PEGASE TFP teikiamą valstybės tarnautojų atlyginimų ir pensijų finansavimą Gazoje ir nukreipti jį į Vakarų 
Krantą.

EIVT ir Komisija kartu su platesne paramos teikėjų bendruomene ES–Izraelio bendradarbiavimo kontekste 
turėtų toliau tartis su Izraeliu dėl to, kokius veiksmus jis turi atlikti, kad PEGASE TFP taptų veiksmingesnė.

Ataskaita susilaukė didelio politikų ir žiniasklaidos susidomėjimo. Ji buvo plačiai aptariama žiniasklaidoje, apie 
ją rašyta pirmuosiuose pasaulio laikraščių puslapiuose, diskutuota Europos, Artimųjų Rytų, Azijos, Amerikos, 
Okeanijos televizijose, taip pat interneto erdvėje.

Ataskaita buvo pristatyta Europos Parlamentui, kuris visiškai pritarė Audito Rūmų išvadoms ir rekomenda-
cijoms. Parlamentas paragino EIVT ir Komisiją imtis būtinų priemonių Palestinos Administracijai teikiamai para-
mai pagerinti.

Auditorių darbo grupė (iš kairės į dešinę) Francis Joret, Fabrice Mercade, Audito Rūmų narys Hans Gustaf Wessberg,  
Jana Hošková ir Svetoslav Hristov.
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 • Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) 
valdymui skiriama ES parama (9/2013) – joje 
įvertinta, ar valdymui skiriama ES parama atitinka 
poreikius, ar ją teikiant pasiekti planuoti rezulta-
tai, taip pat ar Komisija, rengdama ES programas, 
pakankamai atsižvelgė į nestabilią padėtį Kongo 
Demokratinėje Respublikoje (KDR). Audito metu 
buvo nagrinėjama ES parama, skirta rinkimų 
procesui, saugumo sektoriaus (teisingumo ir 
policijos) reformai, viešųjų finansų valdymo 
reformai ir 2003–2011 m. vykdytam decentrali-
zavimui. Audito metu padaryta išvada, kad KDR 
valdymui skiriamos ES paramos veiksmingumas 
yra ribotas. Parama pagrįsta iš esmės tinkama 
bendradarbiavimo strategija, ji atitinka pa-
grindinius šalies valdymo poreikius ir jau davė 
rezultatų. Tačiau apskritai pažanga yra nedidelė, 
vangi ir netolygi. Tik mažiau kaip pusės patikrin-
tų programų atveju buvo gauta didžioji dalis 
numatytų rezultatų arba yra tikimasi, kad jie bus 
gauti. Dauguma atvejų nerealu tikėtis, kad bus 
pasiektas tvarumas. 

Geras valdymas yra viena svarbiausių Europos 
vertybių ir pagrindinė ES vystomojo bendradarbia-
vimo su trečiosiomis šalimis sudėtinė dalis. Po to, 
kai su KDR buvo atnaujintas struktūrinis bendra-
darbiavimas, 2003–2011 m. ES skyrė apie 1,9 mili-
jardo eurų pagalbos lėšų ir tapo viena svarbiausių 
šalies vystymosi partnerių.

 • Vidurinei Azijai teikiama ES pagalba vysty-
muisi (13/2013) – joje įvertinta, kaip Komisija 
ir EIVT planavo ir valdė Vidurinės Azijos respu-
blikoms (Kazachstanui, Kirgizijai, Tadžikistanui, 
Turkmėnistanui ir Uzbekistanui) 2012–2012 m. 
teiktą pagalbą vystymuisi. Audito metu buvo 
nustatyta, kad Komisija ir EIVT sunkiomis aplin-
kybėmis įdėjo daug pastangų planuodamos ir 
įgyvendindamos Vidurinei Azijai skirtos ES pagal-
bos vystymuisi programą, išdėstytą 2007 m. ba-
landžio mėn. regioninės strategijos dokumente. 
Pagalbos planavimas ir paskirstymas iš esmės 
buvo tinkami, bet įgyvendinimas – ne toks geras.

1991–2013 m. ES šioms šalims skyrė daugiau kaip 
2,1 milijardo eurų vystymo ir humanitarinei pa-
galbai, iš jų 750 milijonų eurų skirta 2007–2013 m. 
laikotarpiui. Nuo 2007 iki 2012 metų Komisija 
Vidurinės Azijos šalims, iš kurių pagrindinės gavėjos 
buvo Kirgizija ir Tadžikistanas, išmokėjo 435 milijo-
nus eurų pagalbos vystymuisi lėšų.

 • ES kovos su klimato kaita finansavimas išorės 
pagalbos teikimo kontekste (17/2013) – joje 
įvertinta, kaip Komisijai sekėsi valdyti su klimatu 
susijusias išlaidas, finansuojamas iš ES biudžeto 
ir Europos plėtros fondų (EPF). Audito metu nu-
statyta, kad Komisija savo pagalbos programas 
grindė tinkamais prioritetais, tačiau, norint užti-
krinti ES ir valstybių narių šalių programų papil-
domumą ir užkirsti kelią korupcijai bei ją įveikti, 
reikalingos didelės papildomos pastangos. 

2009 m. išsivysčiusios šalys susitarė dėl 2010–2012 
metams skirto 30 milijardų dolerių „skubios pra-
džios finansavimo“ ir dėl ilgalaikio įsipareigojimo 
iki 2020 m. pasiekti 100 milijardų dolerių metinį 
lygį. Komisija ir valstybės narės nesusitarė dėl to, 
kaip iki 2020 m. įvykdyti šį savo ilgalaikį įsiparei-
gojimą, ir nėra aišku, kokiu mastu ES įvykdė savo 
skubios pradžios finansavimo pažadą. ES lygmeniu 
nėra susitarta, kaip apibrėžti kovos su klimato kaita 
finansavimą, ir dar nėra įdiegta veiksminga stebėji-
mo, duomenų teikimo ir tikrinimo sistema.
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ES pajamos / nuosavi ištekliai

Didžioji dalis ES pajamų apskaičiuojama remiantis valstybių narių teikiamais makroekonominiais statistiniais 
duomenimis ir įverčiais. Audito Rūmų atliekamas su BNPj ir PVM grindžiamomis pajamomis susijusių operacijų 
tvarkingumą auditas apima Komisijos atliekamą valstybių narių pateiktų duomenų apdorojimą, bet ne pirminį 
šių duomenų gavimą.

2013 m. Audito Rūmai šioje srityje priėmė šią specialią-
ją ataskaitą:

 • Tinkamas bendrųjų nacionalinių pajamų (BNPj) 
duomenų gavimas: labiau struktūruotas ir 
tikslingesnis metodas pagerintų Komisijos ti-
krinimo veiksmingumą (11/2013) – joje įvertinta, 
ar Komisijos atliekamas nuosavų išteklių tiks-
lams naudojamų BNPj duomenų tikrinimas buvo 
pakankamai struktūrizuotas ir tikslingas. Audito 
Rūmai padarė išadą, kad Komisijos atliekamas BNPj 
duomenų tikrinimas nebuvo pakankamai struktū-
rizuotas ir tikslingas. Komisija savo darbo deramai 
neplanavo ir nenustatė jo prioritetų, atlikdama 
tikrinimus valstybėse narėse, ji netaikė nuoseklaus 
metodo ir nepakankamai dirbo valstybių narių lyg-
meniu. Be to, apie patikrinimus nebuvo tinkamai 
pranešta. Ataskaitoje pateiktos rekomendacijos 
padėtų užtikrinti, kad valstybių narių įnašai į ES 
biudžetą būtų teisingai apskaičiuoti ir tinkamai 
pagrįsti. Tai taip pat pagerintų Komisijos darbo 
veiksmingumą. Komisija sutiko, kad būtina imtis 
veiksmų. 

ES biudžetas finansuojamas nuosavais ištekliais ir 
kitomis įplaukomis. Nuosavi ištekliai yra trijų rūšių: 
tradiciniai nuosavi ištekliai (surinkti importo muitai 
ir cukraus gamybos mokestis), nuosavi ištekliai, ap-
skaičiuoti pagal valstybių narių surinktą pridėtinės 
vertės mokestį, ir nuosavi ištekliai, pagrįsti valstybių 
narių BNPj. BNPj ištekliai padidėjo nuo maždaug 
50 % (46 milijardų eurų) 2002 m. iki 70 % (98 milijar-
dų eurų) 2012 m.



27Mūsų veikla

Atsižvelgimas į ankstesnes rekomendacijas

Pagrindinis būdas, kuriuo Audito Rūmai prisideda prie finansų valdymo gerinimo yra rekomendacijų teiki-
mas. 2013 m. Audito Rūmai priėmė savo antrąją specialiąją ataskaitą dėl ankstesnėse specialiosiose atskaito-
se teiktų rekomendacijų įgyvendinimo.

 • Ataskaita dėl atsižvelgimo į Europos Audito 
Rūmų specialiąsias ataskaitas (19/2013) – joje 
įvertinta, kokiu mastu Komisija įgyvendino septy-
nių Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų, atrinktų 
iš 2006–2010 m. laikotarpio, rekomendacijas. 
Audito metu buvo nagrinėjama 62 specialiųjų 
ataskaitų rekomendacijų imtis. Audito Rūmai 
įvertino veiksmus, kurių Komisija ėmėsi atsižvelg-
dama į šias rekomendacijas. Auditas parodė, kad 
į rekomendacijas buvo atsižvelgta – 83 % nagri-
nėtų rekomendacijų Komisija įgyvendino visiškai 
arba daugeliu atžvilgių, tuo tarpu 12 % buvo 
įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais, o 5 % įgyven-
dinta nebuvo. 

Tarptautiniuose audito standartuose atsižvelgimas 
į audito ataskaitas numatytas kaip veiklos audi-
to planavimo, vykdymo ir tolesnių veiksmų ciklo 
baigiamasis etapas. Daugiau informacijos apie at-
sižvelgimą į Audito Rūmų rekomendacijas pateikta 
41 puslapyje.

ES auditoriai vyksta į vietą audituoti naudos gavėjo.
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Nuomonės ir kiti išdirbiai 2013 m.

Europos Audito Rūmai taip pat prisideda prie ES 
finansų valdymo gerinimo, teikdami nuomones dėl 
finansinį poveikį turinčių naujų ar peržiūrimų teisės 
aktų pasiūlymų. Šių nuomonių prašo kitos ES institu-
cijos, o teisės aktus leidžiančios institucijos (Europos 
Parlamentas ir Taryba) jomis naudojasi savo darbe. 
Europos Audito Rūmai taip pat savo iniciatyva gali 
skelbti su kitais klausimais susijusius pozicijos doku-
mentus. 2013 m. buvo paskelbti du Pirmininko laiškai. 
Viename iš jų atsakoma į Tarybos prašymą pateikti 
Audito Rūmų specialiųjų metinių ataskaitų dėl ES 
agentūrų, kitų įstaigų ir bendrųjų įmonių nustatytų 
faktų santrauką (žr. 12 p.). Kitame atsakoma į Tarybos 
pasiūlymus dėl bendro kredito įstaigų priežiūros 
mechanizmo sukūrimo.

2013 m. Audito Rūmai priėmė keturias nuomones, 
kurios apėmė keletą svarbių sričių:

 • Europos politinių partijų ir Europos politinių fon-
dų statutą ir finansavimą (1/2013) (žr. langelį);

 • iš dalies pakeistą Reglamento pasiūlymą dėl 
Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos 
žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros 
reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gai-
rės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, 
bendrų nuostatų ir Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos 
fondui taikytinų bendrųjų nuostatų nustatymo 
(Nr. 2/2013);

 • 11 Europos plėtros fondui taikomą finansinį 
reglamentą (3/2013); ir

 • ES bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyk lių dalinį pakeitimą dėl kai kurių išlaidų 
kategorijų asignavimų perkėlimo (4/2013).

Visos nuomonės netrumpintos skelbiamos Audito 
Rūmų svetainėje http://eca.europa.eu visomis oficia-
liosiomis ES kalbomis.

Keturios  
nuomonės,

priimtos 2013 m.
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Nuomonė Nr. 1/2013 dėl Reglamento dėl Europos politinių partijų ir Europos 
politinių fondų statuto ir finansavimo pasiūlymo

2012 metais finansavimą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto Sąjungos lygmeniu gavo iš viso 13 politinių 
partijų ir 12 politinių fondų. Politinės partijos gauna finansavimą nuo 2004 m., o politiniai fondai pradėti 
finansuoti 2007 m. Šias lėšas administruoja Europos Parlamentas.

Reglamento dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo pasiūlymas 
suteikia šioms organizacijoms Europos teisinį subjektiškumą. Ateityje tokio statuso registravimas Europos 
Parlamente bus laikomas išankstine sąlyga lėšoms iš ES biudžeto gauti.

Komisijos pasiūlymai iš tikrųjų pašalina kai kuriuos tuo metu galiojusių nuostatų trūkumus. Tačiau buvo 
būtina išspręsti dar keletą problemų, siekiant paskatinti Europos politinę nepriklausomumo, atskaitomybės 
ir atsakomybės kultūrą, sustiprinti priežiūrą ir išvengti galimo finansavimo taisyklių pažeidimo.

Savo pastabose Audito Rūmai pažymėjo, kad reglamente turi būti aiškiai apibrėžta, kas vadintina dovano-
mis, įnašais ar paskolomis Europos politinei partijai. Jie taip pat rekomendavo, kad sankcijų taikymas už 
taisyklių pažeidimą turėtų būti sugriežtintas ir kad reglamente būtų nustatytas susijusioms neteisėtoms 
sumoms taikytinas koeficientas, nenustatant viršutinės ribos.

Pagal reglamento projektą būtų reikalaujama, kad politinės partijos ir politiniais fondai teiktų metines fi-
nansines ataskaitas, remdamiesi valstybėje narėje, kurioje yra jų būstinė, taikoma teise, tačiau Audito Rūmai 
mano, jog, siekiant padidinti palyginamumą ir skaidrumą, būtų tikslinga turėti standartizuotą, kaupimo 
principu grindžiamą ataskaitų pateikimą ir išsamiai išdėstytas duomenų teikimo prievoles pagal privalomą 
modelį, kuris būtų taikomas visoms politinėms partijoms ir politiniams fondams nepriklausomai nuo to, 
kokia teisė taikoma valstybėje narėje, kurioje yra jų būstinė.

Audito Rūmai taip pat pažymėjo, jog reglamente turėtų būti aiškiai nurodyta, kad ES išorės auditorius turi 
teisę audituoti šias lėšas.
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Santykiai su suinteresuotaisiais 
subjektais

Europos Audito Rūmų prisidėjimo prie ES atskaito-
mybės vertė didžia dalimi priklauso nuo to, kaip jų 
darbo rezultatais atskaitomybės procese pasinaudos 
jos pagrindiniai partneriai. Šie partneriai yra politi-
nės institucijos, atsakingos už ES lėšų panaudojimo 
priežiūrą (t. y. Europos Parlamentas, ES Taryba ir 
nacionaliniai parlamentai). Savo 2013–2017 m. stra-
tegijoje Audito Rūmai įsipareigoja patobulinti išorės 
vystymosi ir santykių su jos partneriais valdymo 
stebėjimą.

Audito Rūmų Pirmininkas ir nariai palaiko reguliarius 
santykius su Europos Parlamento komitetais, ypač su 
Biudžeto kontrolės komitetu (CONT). 2013 m. Pirmi-
ninkas V. Caldeira dalyvavo penkiuose CONT posė-
džiuose, taip pat keliuose Europos Parlamento ple-
nariniuose posėdžiuose. Juose Pirmininkas pristatė 
Audito Rūmų metinę programą, metines ataskaitas, 
taip pat savo nuomones ir kitus produktus.

2013 m. kiti Audito Rūmų nariai 68 kartus pasisakė 
CONT komiteto penkiolikoje posėdžių Audito Rūmų 
metinių ir specialiųjų ataskaitų temomis, diskutavo 
konkrečiais biudžeto vykdymo ir / arba politikos 
įgyvendinimo klausimais. Po šių svarstymų atsakingi 
CONT nariai parengė ataskaitas dėl Audito Rūmų 
specialiųjų ataskaitų, įskaitant vieną ataskaitos pro-
jektą apie Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas  

2012 m. ES biudžeto vykdymo patvirtinimo kon-
tekste. Nariai turėjo ne vieną progą pristatyti speci-
aliąsias ataskaitas kitiems EP komitetams, įskaitant 
žemės ūkio ir vystymosi. Be to, 2013 m. buvo tęsia-
ma tradicija rengti bendrus CONT ir Audito Rūmų 
posėdžius.

2013 m. CONT pradėjo ataskaitos dėl Europos Audito 
Rūmų vaidmens ateityje aptarimą. Audito Rūmai 
pritaria šioje ataskaitoje išreikštai minčiai, kad visos 
Audito Rūmų reformos turėtų būti nagrinėjamos 
platesniame ES atskaitomybės gerinimo kontekste. 
Audito Rūmai yra pasirengę spręsti klausimus ten, 
kur turi įgaliojimus veikti. Jie daugiausia susiję su jų 
darbu, jų santykiais su suinteresuotaisiais subjek-
tais ir išteklių panaudojimu. Daugeliu atvejų Audito 
Rūmai jau vykdo svarbias iniciatyvas, skirtas padėti 
įgyvendinti 2013–2017 m. strategiją.

Audito Rūmai taip pat bendradarbiauja su Taryba 
daugybėje įvairių jos darinių ir veiklos sričių. 2013 m. 
Pirmininkas V. Caldeira Ekonomikos ir finansų reikalų 
tarybai pristatė Audito Rūmų metines ataskaitas, 
o Audito Rūmų nariai reguliariai kviečiami pristatyti 
Tarybos komitetams specialiąsias ataskaitas.

Vienas Audito Rūmų prioritetų yra užtikrinti veiks-
mingus santykius su nacionaliniais parlamentais. 
Audito Rūmų nariai dažnai pristato metinę ataskaitą 
nacionalinėms auditorijoms. Nacionalinių parlamen-
tų Europos reikalų ir finansų kontrolės komitetai 
reguliariai informuojami apie Audito Rūmų veiklą. 
Per šiuos metus Audito Rūmus aplankė keleto nacio-
nalinių parlamentų delegacijos, tarp jų Kipro Respu-
blikos Atstovų Rūmų pirmininkas ponas Yannakis L. 
Omirou.

Audito Rūmų ir CONT komiteto metinis posėdis, Liuksemburgas, 2013 m. spalio mėn.
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Bendradarbiavimas su kitomis 
aukščiausiosiomis audito institucijomis

Audito Rūmai bendradarbiauja su kitomis aukščiau-
siosiomis audito institucijomis (AAI) visų pirma per:

 • ES valstybių narių AAI ryšių palaikymo 
komitetą;

 • ES šalių kandidačių ir potencialių šalių kandi-
dačių AAI tinklą; ir

 • Tarptautines viešojo audito institucijų orga-
nizacijas, visų pirma Tarptautinę aukščiausiųjų 
audito institucijų organizaciją (INTOSAI) ir jos 
Europos regioninę grupę (EUROSAI).

ES valstybių narių aukščiausiųjų audito 
institucijų ryšių palaikymo komitetas

ES sutartyje reikalaujama, kad Europos Audito 
Rūmai ir valstybių narių nacionalinės audito įstaigos 
bendradarbiautų pasitikėjimo dvasia ir išlikdamos 
nepriklausomos. Per Ryšių palaikymo komitetą Eu-
ropos Audito Rūmai aktyviai bendradarbiauja su ES 
valstybių narių AAI: rengiamas metinis posėdis bei 
kuriamos įvairios darbo grupės, tinklai ir specialio-
sios paskirties grupės konkretiems bendro intereso 
klausimams spręsti.

2013 m. gegužės mėn. Audito Rūmai savo patalpose 
surengė neeilinį Ryšių palaikymo komiteto posėdį, 
kuriam pirmininkavo Lietuvos AAI, siekiant išsamiai 
aptarti su ekonomine ir pinigų sąjunga ir ES ekono-
miniu valdymu susijusius pokyčius. Šiame posėdyje 
Ryšių palaikymo komitetas priėmė pareiškimą dėl 
tinkamos audito ir atskaitomybės sistemos taikymo 
ekonominei ir pinigų sąjungai ir ES ekonomikos 
valdymui svarbos.

2013 m. spalio mėn. spalio mėn. Vilniuje (Lietuva) 
vykusiame 2013 m. eiliniame metiniame posėdy-
je daugiausia buvo nagrinėjamos dvi pagrindinės 
temos: surengtas seminaras dėl AAI vaidmens, 
gerinant atskaitomybę Europos Sąjungoje naujuoju 
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, ir naujasis 
finansinis reglamentas bei pastarieji su nauju ekono-
miniu valdymu susiję pokyčiai.

Europos Sąjungos Aukščiausiųjų audito institucijų ryšių palaikymo komitetas, Lietuva, 2013 m. spalio mėn.



32Mūsų veikla

ES šalių kandidačių ir potencialių 
šalių kandidačių aukščiausiųjų audito 
institucijų tinklas

Europos Audito Rūmai bendradarbiauja su ES šalių 
kandidačių ir potencialių šalių kandidačių AAI dau-
giausia per tinklą2, kuris panašus į Ryšių palaikymo 
komiteto tinklą.

2013 m. lapkričio mėn. Audito Rūmai bendrai pirmi-
ninkavo Juodkalnijoje vykusiam Pirmininkų tinklo 
posėdžiui. Šio posėdžio tikslas buvo nustatyti priori-
tetines temas tinklo ateities darbo planui, remiantis 
ankstesnės veiklos rezultatais. Prieš posėdį įvyko 
konferencija apie santykius tarp aukščiausiųjų audito 
institucijų ir parlamentų, prie kurios Audito Rūmai 
aktyviai prisidėjo.

Budva, Juodkalnija.

2 2014 m. sausio mėn. tinklui priklauso penkios šalys kandidatės 
(buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, 
Juodkalnija, Serbija ir Turkija) bei dvi potencialios šalys 
kandidatės (Albanija bei Bosnija ir Hercegovina). 2013 m. 
stebėtojo teisėmis į tinklą buvo priimtas Kosovas*.

* Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka 
JTST rezoliuciją 1244 bei TTT nuomonę dėl Kosovo 
nepriklausomybės deklaracijos.

Bendradarbiavimas kitose srityse

2013 m. Europos Audito Rūmai ir toliau aktyviai da-
lyvavo ir teikė pagalbą vykdant INTOSAI ir EUROSAI 
veiklą.

Po to, kai 2004 m. Audito Rūmai tapo visateisiu  
INTOSAI nariu, jie aktyviai dalyvavo INTOSAI vei-
kloje ir dalyvavo keliuose jos komitetuose ir darbo 
grupėse.

2013 m. Europos Audito Rūmai ir toliau dalyvavo 
įgyvendinant INTOSAI 1 tikslą (profesiniai standartai) 
kaip:

 • finansinio, atitikties ir veiklos auditų pakomitečių 
narys;

 • audito kokybės kontrolės ir derinimo projektų 
narys.

Įgyvendinant INTOSAI 2 tikslą (gebėjimų stiprinimas), 
Europos Audito Rūmai:

 • per savanoriškas tarpusavio peržiūras perteikė 
gerosios praktikos skatinimo ir kokybės užtikrini-
mo pakomitečiui savo gerąją patirtį ir

 • stebėjo INTOSAI narių veiklos dar labiau stipri-
nant gebėjimus skatinimo pakomitečio darbą.
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Įgyvendinant INTOSAI 3 tikslą (dalijimasis žiniomis), 
nuo 2008 m. Audito Rūmai pirmininkauja Atskai-
tomybės už su stichinėmis nelaimėmis susijusią 
paramą ir jos audito darbo grupei. 2013 m. spalio 
mėn. INTOSAI kongresas (INCOSAI) patvirtino pa-
grindinį darbo grupės išdirbį – penkis tarptautinius 
aukščiausiųjų audito institucijų standartus (TAAIS), 
kurie buvo įtraukti į naująją 5500–5599 su stichi-
nėmis nelaimėmis susijusios paramos audito at-
likimo gairių seriją, taip pat INTOSAI gero valdymo 
rekomendacijas (INTOSAI GOV) dėl integruotos finan-
sinės atskaitomybės už su stichinėmis nelaimėmis 
susijusią ir humanitarinę pagalbą. Patvirtinus šiuos 
svarbius dokumentus, darbo grupė buvo paleista.

Audito Rūmai taip pat dalyvavo:

 • kaip Iniciatyvinio komiteto narys INTOSAI aplin-
kos audito darbo grupėje ir

 • INTOSAI Finansų modernizavimo ir reglamenta-
vimo reformos darbo grupėje (buvusi pasaulinės 
finansų krizės specialiosios paskirties grupė).

2013 m. spalio mėn. Audito Rūmai dalyvavo XXI IN-
TOSAI kongrese Pekine, Kinijoje, kur jiems atstovavo 
Pirmininkas Vítor Caldeira, Gijs de Vries (Audito Rūmų 
narys ir Atskaitomybės už su stichinėmis nelaimėmis 
susijusią paramą audito darbo grupės pirmininkas) ir 
Audito Rūmų narys Henrik Otbo.

Europos Audito Rūmai ir toliau dalyvavo vykdant 
„InfoSAINT“ projektą, savo pačių veiklos vertinimo 
priemonę, kurios įgyvendinimui vadovauja Nyderlan-
dų AAI, prižiūrint INTOSAI. 2013 m. Audito Rūmuose 
buvo atliktas savo pačių principingumo vertini-
mas tarpininkaujant Norvegijos ir Nyderlandų AAI 
atstovams.

Kadangi nuo 2011 m. Audito Rūmai yra EUROSAI val-
dybos narys, 2013 m. jie dalyvavo 40-ajame EUROSAI 
valdybos posėdyje ir toliau aktyviai dalyvavo  
EUROSAI darbo grupių ir specialiosios paskirties  
grupių veikloje. Audito Rūmai:

 • dalyvavo EUROSAI aplinkos audito darbo grupės 
vienuoliktame metiniame posėdyje;

 • dalyvavo antrajame EUROSAI audito ir etikos spe-
cialiosios paskirties grupės susitikime ir surengė 
EUROSAI seminarą etikos audito tema; ir

 • dalyvavo EUROSAI jaunimo (YES) kongrese.

Rengiant bendras konferencijas tarp INTOSAI regio-
ninių darbo grupių, Audito Rūmai aktyviai dalyvavo 
IV EUROSAI–ARABOSAI jungtinėje konferencijoje, 
kurioje buvo nagrinėjami šiuolaikiniai uždaviniai AAI 
gebėjimams stiprinti. Audito Rūmai prisidėjo šalies 
dokumentu I tema – aukščiausiųjų viešųjų institu-
cijų pareigos, kylančios iš 2011 m. gruodžio 22 d. JT 
Generalinės Asamblėjos rezoliucijos A/66/209.

XXI INTOSAI kongresas (INCOSAI), Kinija, 2013 m. spalio mėn.
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Naujos tarptautinės su stichinėmis nelaimėmis susijusios paramos teikimo 
ir auditavimo gairės

Pasaulyje daugėjant stichinių nelaimių ir didėjant jų humanitariniam ir ekonominiams poveikiui, pas-
taraisiais metais humanitarinės pagalbos srautai smarkiai išaugo. Nepaisant to, kurį laiką nebuvo jokių 
specialių su stichinėmis nelaimėmis susijusios paramos audito gairių. Atsižvelgdama į tai, INTOSAI sukūrė 
Atskaitomybės už su stichinėmis nelaimėmis susijusią paramą ir jos audito darbo grupę. Jai pirmininkavo 
Audito Rūmai, kurie paskelbė naujas gaires, skirtas humanitarinės stichinių nelaimių pagalbos teikėjams, 
gavėjams ir auditoriams.

Naujosiomis gairėmis, vadinamosiomis INTOSAI GOV 9250 ir 5500 TAAIS serijomis, siekiama pagerinti su 
stichinėmis nelaimėmis susijusios ir kitos humanitarinės pagalbos skaidrumą ir atskaitomybę.

INTOSAI GOV 9250 padeda humanitarinės pagalbos teikėjams (donorams ir lėšų paskirstymo procese 
dalyvaujančioms daugiašalėms organizacijoms) ir gavėjams nustatyti, padaryti aiškesnį ir supaprastinti 
pagalbos judėjimą tarp jų. Humanitarinės pagalbos teikėjai ir gavėjai („suinteresuotieji subjektai“) turėtų 
parengti lentelę, kur būtų panaudoti turimi duomenys, rodantys lėšų kilmę ir kam bei kokiam tikslui jos 
buvo išmokėtos.

5500 TAAIS serija apibrėžia stichinių nelaimių rizikos mažinimo ir pagalbos po stichinių nelaimių auditavi-
mo taisykles ir gerąją praktiką, kad padėtų aukščiausiosioms audito institucijoms sumažinti stichinių 
nelaimių poveikį ir pagerinti pagalbos veiksmingumą, ekonomiškumą ir efektyvumą.

Naująsias gaires prieš paskelbimą peržiūrėjo apie 30 organizacijų (AAI, Jungtinės Tautos ir kitos tarptauti-
nės organizacijos, vyriausybės ir NVO) ir sutiko jas su visuotiniu pritarimu ir entuziazmu.
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Reikšmingi įvykiai

Naujo Audito Rūmų pastato atidarymas

Naująjį Audito Rūmų K3 pastatą 2013 m. gegužės 8 d. 
iškilmingai atidarė Liuksemburgo Ministras Pirminin-
kas J.-C. Juncker, Taryboje pirmininkaujančiai Airijai 
atstovaujantis Valstybės Ministras J. Perry ir Audito 
Rūmų Pirmininkas V. Caldeira. Dalyvauti iškilmėse 
buvo pakviesti pastato architektai, statybos bendro-
vių atstovai, ES institucijų ir Liuksemburgo miesto 
atstovai, buvę Audito Rūmų nariai, valstybių narių 
aukščiausiųjų audito institucijų pirmininkai. Šia 
inauguracija buvo pažymėtas K3 pastato projekto 
užbaigimas laiku ir neviršijant biudžeto, taip pat tai, 
kad pirmą kartą po daugelio metų naujasis pastatas 
leido surinkti visus darbuotojus į vieną vietą.

Ta pačia proga Audito Rūmai surengė neeilinį vals-
tybių narių aukščiausiųjų audito institucijų vadovų 
posėdį, siekiant pasirengti 2013 m. birželio mėn. 
Europos Vadovų Tarybos susitikimui. Buvo pabrėžta, 
kaip ekonominei ir pinigų sąjungai bei bankų sąjun-
gai svarbu užtikrinti tinkamą audito ir atskaitomybės 
tvarką. Daugiau informacijos pateikta 31 puslapyje.

35-ųjų metinių konferencija valdymo ir 
atskaitomybės tema

2013 m. rugsėjo 12 d. savo 35-ųjų metinių proga 
Audito Rūmai savo būstinėje Liuksemburge taip pat 
surengė konferenciją Europos valdymo ir atskaitomy-
bės tema.

Į konferenciją suvažiavo mokslo ir ES institucijų 
atstovai, kad aptartų su Europos valdymu susijusius 
klausimus, atsižvelgdami į finansinės ir politinės at-
skaitomybės ramsčius. Savo pagrindiniame praneši-
me Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Herman 
van Rompuy pažymėjo, kad sunkiais laikais piliečiai 
turi teisę tikėtis, kad jų sunkiai uždirbti mokesčiai yra 
panaudojami veiksmingai. Savo kalboje Pirmininkas 
V. Caldeira pripažino iššūkius, susijusius su veiksmin-
gesne viešąja atskaitomybe už rezultatus, pasiekia-
mus naudojant ES lėšas.

Konferencija baigėsi apskritojo stalo diskusija, ku-
rioje dalyvavo šios srities ekspertai: Londono ekono-
mikos ir politinių mokslų mokyklos Politinių mokslų 
ir viešosios tvarkos katedros profesorius Patrick 
Dunleavy; Europos Parlamento biudžeto kontrolės 
komiteto pirmininkas Michael Theurer; Europos 
Parlamento ekonomikos ir pinigų reikalų komite-
to pirmininko pavaduotojas Pablo Zalba Bidegain; 
Utrechto universiteto valdymo mokyklos viešojo 
administravimo profesorius Mark Bovens; ir Audito 
Rūmų narys Gijs de Vries.

Jean-Claude Juncker sako kalbą naujojo Audito Rūmų pastato 
atidaryme, Liuksemburgas, 2013 m. gegužės mėn.

Herman Van Rompuy pasisako Valdymo ir atskaitomybės  
konferencijoje, Liuksemburgas, 2013 m. spalio mėn.
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Europos Audito Rūmų 2012 m. Fabra 
vardo apdovanojimas už viešojo 
sektoriaus audito tyrimus

2013 m. birželio 25 d. Europos Audito Rūmai įteikė 
poniai Mieke Hoezen antrąjį Audito Rūmų apdova-
nojimą už viešojo sektoriaus audito tyrimus. Šio 
apdovanojimo tikslas skatinti ir pripažinti tyrimus 
viešojo audito klausimais. 2013 m. Audito Rūmai pa-
gerbė buvusio Audito Rūmų pirmininko, savo darbu 
ir pavyzdžiu prisidėjusio prie Europos Audito Rūmų 
kaip viešojo sektoriaus audito tobulinimo srityje pir-
maujančios ES institucijos reputacijos, Juan Manuel 
Fabra Vallés (1950–2012), atminimo.

Iškilmingoje ceremonijoje ponia M. Hoezen pristatė 
savo laimėjusią disertaciją „Konkurencinio dialogo 
procedūra: derybos ir įsipareigojimas tarporgani-
zaciniuose statybos projektuose“. Ši disertacija yra 
Europos priemonės – konkurencinio dialogo viešųjų 
pirkimų – veiksmingumo studija.

Ponia M. Hoezen yra patyrusi tyrėja iš Nyderlandų. 
2012 m. birželio mėn. Tvento (Nyderlandai) univer-
sitete ji apsigynė daktaro disertaciją. Pasak 2012 m. 
Audito Rūmų apdovanojimų atrankos komiteto, ši 
disertacija prisideda prie viešojo sektoriaus audito 
tuo, kad pristato veiksmingumo studijų metodą, 
įskaitant politikos retorikos rekonstrukciją, mechaniz-
mų lūkesčius ir faktinį rezultatų matavimą.

EAR apdovanojimų teikimo ceremonija (iš kairės į dešinę): buvęs 
Audito Rūmų narys John Wiggins, apdovanojimo laimėtojas Mieke 
Hoezen ir Audito Rūmų Pirmininkas Vítor Caldeira, Liuksemburgas, 
2013 m. liepos mėn.
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Audito Rūmų kolegija

Audito Rūmų kolegiją sudaro po vieną narį iš kiek-
vienos valstybės narės. Pagal Sutartį dėl Europos Są-
jungos veikimo Audito Rūmų nariai skiriami šešerių 
metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta.

Nariai paskiriami į vieną iš penkių kolegijų. Kolegijos 
tvirtina audito ataskaitas ir nuomones bei priima 
sprendimus platesniais strateginiais ir administra-
ciniais klausimais. Kiekvienas narys taip pat yra 
atsakingas už jam pačiam pavestas užduotis, kurios 
dažniausiai yra susijusios su auditu. Susijusį audito 
darbą atlieka Audito Rūmų audito personalas, kurį 
koordinuoja atsakingas narys, padedamas asmeninio 
kabineto. 

Tuomet jis arba ji pristato ataskaitą kolegijai ir / arba 
visos sudėties Audito Rūmams tvirtinti, po to – Eu-
ropos Parlamentui, Tarybai ir kitiems suinteresuotie-
siems subjektams, įskaitant žiniasklaidą.

2013 m. Europos Sąjungos Taryba, atsižvelgdama 
į valstybių narių pateiktas kandidatūras ir pasikonsul-
tavusi su Europos Parlamentu, paskyrė tris naujus Eu-
ropos Audito Rūmų narius. Audito Rūmuose pradėjo 
dirbti du nauji nariai: ponia Iliana Ivanova (Bulgarija) 
sausio mėn. ir ponas George Pufan (Rumunija) liepos 
mėn. 2013 m. liepos 1 d. Kroatija tapo ES 28-ąja vals-
tybe nare ir Audito Rūmai priėmė savo pirmąjį narį 
kroatą poną Neven Mates.

Audito Rūmų kolegija 2013 m. pabaigoje.
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Nauja 2013–2017 m. strategija: pasiekta pažanga

2013 m. Audito Rūmai pradėjo įgyvendinti savo 2013–2017 m. strategiją. Šio laikotarpio Audito Rūmų tiks-
las – kuo labiau padidinti savo indėlį užtikrinant ES viešąją atskaitomybę. Siekiant šio tikslo pagrindiniai 
prioritetai yra šie:

 • Audito Rūmų produktai, didinantys ES atskaitomybę;

 • darbas su kitais asmenimis didinant Audito Rūmų įnašą į ES atskaitomybę;

 • tobulinti Audito Rūmus kaip profesionalią audito instituciją;

 • geriausiu būdu panaudoti Audito Rūmų žinias, kompetenciją ir profesinę patirtį;

 • demonstruoti Audito Rūmų veiklos rezultatus ir atskaitomybę.

2013–2017 m. laikotarpiu Audito Rūmai, rengdami savo ataskaitas, nuomones ir pastabas, daugiausia dėme-
sio skirs:

 • viešosios atskaitomybės ir audito nuostatų tobulinimui;

 • finansų valdymo ir ataskaitų, susijusių su ES biudžeto vykdymu ir jo poveikiu, gerinimui; ir

 • ES politikos ir išlaidų programų koncepcijos stiprinimui.

2013 m. įgyvendinant Audito Rūmų strategiją daugiausia dėmesio skirta:

 • Audito Rūmų 2014  ir vėlesnių finansinių metų ES biudžeto vykdymo metinės ataskaitos peržiūrai ir 
atnaujinimui;

 • audito atrankos ir planavimo gerinimui įvedant naują darbo programavimo sistemą, kuri leis Audito 
Rūmams veiksmingiau susitelkti į strateginius prioritetus ir suinteresuotųjų subjektų reikmes;

 • dviejų padėties peržiūrų, atsižvelgiant į analitinių ataskaitų bendresniais ES viešųjų išlaidų klausimais 
poreikį, parengimui ir paskelbimui 2014 m.: viena jų bus skirta ES atskaitomybės spragoms, kita – viso ES 
finansų valdymo rizikoms;

 • išorės komunikavimo ir suinteresuotųjų subjektų santykių vystymui ir tobulinimui, taikant konkrečias, 
2014 m. įgyvendintinas priemones;

 • Audito Rūmų veiklos rezultatų audito gerinimui, surengiant išorės tarpusavio peržiūrą su Vokietijos, 
Prancūzijos ir Švedijos aukščiausiosiomis audito institucijomis, kuri turi būti paskelbta 2014 m. pradžioje;

 • efektyvumo didinimui, rengiant pasiūlymus kaip optimizuoti audito vaidmenų ir pareigų skyrimą bei 
racionalizuojant veiklos rezultatų audito procesą; ir

 • Audito Rūmų pagrindinių veiklos rodiklių peržiūrai, siekiant pagerinti Audito Rūmų veiklos rezultatų 
matavimą, kaip parodyta toliau (40–43 puslapiai).
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Audito Rūmų veiklos rezultatų 
vertinimas

Nuo 2008 m. Audito Rūmai taiko pagrindinius veiklos 
rezultatų rodiklius (PVRR), leidžiančius informuo-
ti vadovybę apie pažangą siekiant tikslų, paremti 
sprendimų priėmimą ir teikti informaciją apie veiklos 
rezultatus suinteresuotiesiems subjektams. PVRR 
buvo sumanyti atspindėti Audito Rūmų prioritetus 
ir parodyti jų kaip profesionalios audito institucijos 
darbo rezultatus ir atskaitomybę.

Rodikliai yra skirti pagrindiniams Audito Rūmų darbo 
kokybės ir poveikio elementams įvertinti, visų pirma 
atkreipiant dėmesį į suinteresuotųjų subjektų nuo-
monę ir Audito Rūmų išteklių panaudojimo efektyvu-
mą ir veiksmingumą.

PVRR buvo atnaujinti 2013–2017 m. strateginiam lai-
kotarpiui. Kai kuriems rodikliams pateikiami palygi-
namieji skaičiai, o kiti rodikliai buvo išmatuoti pirmą 
kartą tik 2013 m.

Didelis Vidutinis Mažas Labai mažasLabai didelis
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23 %

2 %

50 %

23 %

Ataskaitų naudingumas Tikėtinas ataskaitų poveikis

Suinteresuotųjų subjektų vertinimas

2 %

36 %

28 %

30 %

4 % 2 %

Audito Rūmų darbo kokybė ir poveikis

Audito Rūmai savo ataskaitų kokybę ir poveikį 
vertina atsižvelgdami į suinteresuotųjų subjektų 
vertinimus, ekspertų peržiūras ir atsižvelgimą į jų 
rekomendacijas, kaip pagerinti ES finansų valdy-
mą. Buvo pridėtas naujas PVRR, skirtas Audito Rūmų 
nušvietimui žiniasklaidoje įvertinti.

Suinteresuotųjų subjektų vertinimas

Audito Rūmai paprašė savo pagrindinių suintere-
suotųjų subjektų – Europos Parlamento biudžeto 
kontrolės komiteto ir Biudžeto komiteto, Tarybos 
biudžeto komiteto, pagrindinių audituojamųjų Komi-
sijoje ir ES agentūrose ir ES AAI vadovų – įvertinti jų 
ataskaitų naudingumą ir poveikį pagal penkiabalę 
vertinimo skalę nuo mažiausio iki didžiausio.

Atsakymai rodo, kad 98 % pagrindinių suinteresuotųjų subjektų vertina Audito Rūmų ataskaitas kaip naudingas savo 
darbui ir 94 % mano, kad jos turi poveikį.
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Ekspertų peržiūros

Kiekvienais metais nepriklausomi išorės partne-
riai peržiūri Audito Rūmų ataskaitų imties turinį ir 
pateikimą. 2013 m. jie vertino aštuonias specialiąsias 
ataskaitas ir 2012 m. metines ataskaitas. Įvairių ata-
skaitų aspektų kokybė buvo įvertinta pagal keturių 
balų vertinimo skalę nuo „labai žemo lygio“ (1) iki 
„aukštos kokybės“ (4).

Šie rezultatai rodo, kad išorės ekspertai tikrintojai 
2013 m. Audito Rūmų ataskaitų kokybę įvertino 
kaip „pakankamą“. Peržiūros Audito Rūmams teikia 
vertingos informacijos apie jų ataskaitų kokybę, 
o tikrintojų rekomendacijos padeda dar labiau jas 
pagerinti.

Atsižvelgimas į rekomendacijas

Pagrindinis Audito Rūmų būdas prisidėti prie finan-
sų valdymo gerinimo yra teikti rekomendacijas. Kai 
kurias rekomendacijas galima įgyvendinti greitai, 
o kitoms dėl jų sudėtingumo prireikia daugiau 
laiko. Audito Rūmai sistemingai stebi, kokiu mastu 
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Audito Rūmų rekomendacijų įgyvendinimas pagal
paskelbimo metus
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audituojamieji įgyvendino jų rekomendacijas. 
2013 m. pabaigoje buvo įgyvendinta 70 % 2011 m. 
pateiktų rekomendacijų ir 60 % iš maždaug 500 re-
komendacijų, pateiktų 2010–2013 m. 
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Nušvietimas žiniasklaidoje

Audito Rūmų nušvietimo žiniasklaidoje rodiklis 
parodo jų poveikį per žiniasklaidą. Šis poveikis 
susijęs su strateginiu tikslu didinti informuotumą 
apie Audito Rūmus, jo produktus ir audito nustatytus 
faktus ir išvadas.

2012 m.
metų metinės ataskaitos

Audito Rūmai 
apskritai

Specialiosios 
ataskaitos

24 %

37 %

39 %

Žiniasklaidos pranešimų temos 

2013 m. Audito Rūmai suskaičiavo 1 300 interneti-
nių straipsnių, susijusių su jų specialiosiomis ata-
skaitomis, 2012 m. metine ataskaita ir pačia instituci-
ja apskritai. 76 % šių straipsnių buvo susiję su Audito 
Rūmų audito ataskaitomis, o likusieji – su Audito 
Rūmais apskritai.

Efektyvus ir veiksmingas išteklių 
panaudojimas

Audito Rūmai vertina išteklių panaudojimo efektyvu-
mą ir veiksmingumą, atsižvelgdami į savo gebėjimą 
įgyvendinti darbo programą, laiku atlikti auditus ir 
užtikrinti savo darbuotojų profesinę kompetenciją.

Darbo programos įgyvendinimas

Audito Rūmai planuoja savo auditus ir kitas užduo-
tis savo metinėje darbo programoje ir per metus ją 
prižiūri.

2013 m. Audito Rūmai įgyvendino 90 % savo dar-
bo programos. Metinės ataskaitos ir specialiosios 
metinės ataskaitos buvo parengtos, kaip planuota, 
tačiau specialiųjų ataskaitų buvo parengta tik 70 %, 
iš dalies dėl to, kad reikėjo užbaigti iš 2012 m. perkel-
tas užduotis. 2013 m. nebaigtos užduotys perkeltos 
į 2014 m. Audito Rūmai daug dėmesio skiria savo 
audito planavimo tikslumui ir specialiųjų ataskaitų 
rengimo efektyvumui.
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Specialiųjų ataskaitų rengimas

Tam, kad Audito Rūmų specialiosios ataskaitos – ku-
riose pateikiami jų atrinktų auditų rezultatai – turėtų 
poveikį, jos turi būti savalaikės. Per pastaruosius 
kelerius metus Audito Rūmams pavyko sutrumpinti 
jų audito ataskaitų parengimo laiką. 2013–2017 m. 

Profesinis mokymas

Vadovaudamiesi Tarptautinės buhalterių federacijos 
paskelbtomis gairėmis, Audito Rūmai siekia suteikti 
vidutiniškai 40 valandų (5 dienas) profesinio moky-
mo laiko vienam auditoriui per metus.

Profesinio mokymo dienos vienam auditoriui

2010 2011 2012 2013
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2013 m. specialiųjų ataskaitų rengimo trukmė

strategijoje numatoma šią padėti dar labiau pagerin-
ti, ir per ateinančius šešerius metus tai turėtų turėti 
juntamą poveikį.

2013 m. Audito Rūmai priėmė 19 specialiųjų ata-
skaitų, iš kurių 37 % buvo parengtos laikantis maksi-
malaus 18 mėnesių termino, kuris yra Audito Rūmų 
siekinys. Vidutinė specialiosios ataskaitos parengimo 
trukmė 2013 m. buvo 20 mėnesių (panašiai kaip 
2012 m.).

2011 m. vienam Audito Rūmų audito darbuotojui 
vidutiniškai teko 6,4 profesinio mokymo dienos (ne-
įskaitant kalbų mokymo). Šis rodiklis yra didžiausias 
nuo 2008 metų, kai pradėjome jį matuoti, ir atspin-
di Audito Rūmų įsipareigojimą siekti darbuotojų 
kompetencijos.
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Įdarbinimas

Audito Rūmų darbuotojai yra sukaupę plataus spek-
tro akademinę ir profesinę patirtį, o jų darbo kokybė 
bei įsipareigojimai atsispindi institucijos rezultatuo-
se. Audito Rūmų politika yra grindžiama bendraisiais 
ES institucijų principais ir įdarbinimo sąlygomis, o jų 
darbuotojai yra nuolatiniai pareigūnai ir pagal laiki-
nas sutartis dirbantys darbuotojai. Atvirus konkursus 
Audito Rūmų darbo vietoms užimti rengia Europos 
personalo atrankos tarnyba (EPSO).

2013 m. papildomomis atrankos procedūromis priim-
ta laikinųjų darbuotojų (AD6 ir AD10 lygio auditoriai 
ir vienas AD13 lygio finansų ekspertas), taip pat vie-
nas skyriaus vadovas. Audito Rūmai taip pat suteikė 
įvairias, trijų–penkių mėnesių stažuotes 91 universi-
teto diplomą turinčiam asmeniui.

2013 m. Audito Rūmai įdarbino 80 darbuotojų: 31 pa-
reigūną, 28 laikinuosius darbuotojus ir 21 sutartinin-
ką. Audito Rūmai ypač sėkmingai naujais darbuoto-
jais užpildė audito etatus. Nuo 2011 m. laisvi etatai 
sudaro beveik 3 %.

Žmogiškieji ištekliai

Darbuotojų pasiskirstymas

Reaguodamos į sunkią ekonominę padėtį Europos 
Sąjungoje ir atsižvelgdamos į šiuo metu vykdomą 
ES tarnybos nuostatų reformą, 2011 m. Biudžeto val-
dymo institucija ir Komisija paragino visas ES institu-
cijas 2013–2017 m. sumažinti savo personalą 5 %.

Dėl to personalo paskirstymas (esamų etatų skaičius) 
buvo sumažintas nuo 900 (įskaitant 13 papildomų 
etatų, numatytų po Kroatijos įstojimo į ES) iki 891 
pareigūno ir laikinojo darbuotojo (išskyrus narius, su-
tartininkus, komandiruotus nacionalinius ekspertus ir 
stažuotojus). 576 darbuotojai dirba audito kolegijose 
(iš jų 120 – narių asmeniniuose kabinetuose). Dau-
giau informacijos pateikta lentelėje.

Kad būtų prisidėta prie geriausio išteklių panaudoji-
mo tikslo, buvo didinamas visos 2013 m. veiklos efek-
tyvumas paprastinant procedūras. Ne audito etatai, 
atsilaisvinę didinant efektyvumą, kur įmanoma, buvo 
perkelti į auditą. Taigi nuo 2008 m. audito pareigybių 
skaičius išaugo 15 %, o bendras Audito Rūmams skir-
tų pareigybių skaičius per tą patį laikotarpį padidėjo 
tik 4 %.

Europos Audito Rūmų darbuotojų užimtų 
etatų pasiskirstymas gruodžio 31 d. 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Auditas 501 525 557 564 573 576

Vertimas 163 163 151 148 143 147

Administracija 173 171 157 148 139 137

Pirmininko kabinetas 20 21 24 27 32 31

Iš viso 857 880 889 887 887 891
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Lyčių pusiausvyra

Kaip ir kitos ES institucijos, žmogiškųjų išteklių val-
dymo ir įdarbinimo srityje Audito Rūmai taiko lygių 
galimybių politiką. 
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Metai iš metų moterų daliai didėjant, Audito Rūmai 
pasiekė vyrų ir moterų proporcijos pusiausvyrą.

Tačiau kaip ir ankstesniais metais iš 70 direktorių ir 
skyrių vadovų moterų yra 21 (30 %). Dauguma jų 
dirba Vertimo direktorate ir administracinėse tarny-
bose. 2012 m. pabaigoje Audito Rūmai priėmė Lygių 
galimybių veiksmų planą, kad pasiektų lyčių lygybę 
visais lygmenimis. Toliau pateikiamoje lentelėje 

vyrų ir moterų proporcija 2013 m. gruodžio 31 d. 
pateikta pagal užimamas pareigas. AD lygio mote-
rų proporcija didėja. Po pastarųjų įdarbinimo vajų 
48 % visų AD5–AD8 lygio darbuotojų yra moterys 
(2009 m. – iki 43 %).
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Profesinis mokymas

Visiems Audito Rūmų darbuotojams būtinas nuo-
latinis mokymas, kad galėtų nuolat tobulinti savo 
kompetenciją ir įgyti naujų įgūdžių. Be to, ypatingoje 
Audito Rūmų audito aplinkoje prireikia auditorių su 
gerais kalbiniais gebėjimais.

2011 m. vienam Audito Rūmų darbuotojui viduti-
niškai teko 9,6 profesinio mokymo dienos (audito-
riams – 11,8 dienos). Kalbos kursai sudarė 46 % visų 
mokymui skirtų dienų, palyginti su 52 % 2012 m.

2013 m. mokymo turinys buvo patobulintas ir buvo 
parengta naujų kursų, atitinkančių audito prioritetus, 
įskaitant keletą mokymo renginių finansų ir ekono-
minio valdymo temomis (konkretus 2013–2017 m. 
strateginio laikotarpio prioritetas).

Amžiaus profilis

2013 m. gruodžio 31 d. Audito Rūmų aktyvios tarny-
bos darbuotojų amžiaus profilis rodo, kad 55 % Audi-
to Rūmų darbuotojų yra ne vyresni kaip 44 metų.
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Vertimas

Vertimas yra svarbi auditui teikiamos pagalbos vei-
kla, kuri Audito Rūmams padeda įvykdyti savo misiją 
ir pasiekti savo komunikacijos tikslus. 2013 m. bendra 
išverstų dokumentų apimtis pasiekė rekordinį lygį – 
išversta 186 699 puslapiai, t. y. 18 % daugiau nei 
2012 m. darbo krūvis. Daugiau nei 99 % vertimų buvo 
užbaigta laiku.

2013 m. prieš Kroatijos stojimą Audito Rūmai įdarbi-
no vertėjų grupę šiai kalbai.

Vertimo direktoratas taip pat teikė kalbinę pagalbą 
auditoriams 29 audito vizitų metu bei atitinkamais 
audito ataskaitų rengimo etapais.

Beveik 40 % direktorių ar skyrių vadovų yra 55 metų 
ar vyresni. Tai reiškia, kad per artimiausius 5–10 metų 
vyks spartus vadovybės atnaujinimas.



47Pagalba auditui 

Atliekant šiuos patobulinimus, tuo pat metu buvo 
stiprinama operacijų apsauga ir veiklos tęstinumo 
nuostatos, siekiant užtikrinti būtiną visų Audito 
Rūmų IT paslaugų prieinamumą ir kokybę, taip pat 
modernizuojant pagrindinius IT elementus (antai 
pereita prie Windows 7 ir Office 2010).

Administravimas ir infrastruktūra

Finansų ir pagalbos direktorato paskirtis dvejopa:

a) užtikrinti pakankamai išteklių, paslaugų ir infras-
truktūros, kad Audito Rūmai galėtų įvykdyti savo 
misiją ir pasiekti savo strateginius tikslus; ir

b) užtikrinti, kad būtų įdiegtos būtinos finansinės, 
vidaus kontrolės ir apskaitos priemonės, kurios 
padėtų vykdyti visą Audito Rūmų veiklą. 2013 m. 
šis direktoratas ir toliau gerino savo veiklos efek-
tyvumą ir ekonomiškumą.

2013 m. balandžio mėn. Audito Rūmų darbuotojai iš 
visų pastatų persikraustė į savo galutinę darbovietę, 
ir pirmą kartą per pastarąjį laikotarpį visas persona-
las yra po vienu stogu.

Parama taip pat buvo teikiama INTOSAI darbo gru-
pėms bei atsiradus kitų konkrečių poreikių, susijusių 
su Audito Rūmų audito veikla. 2013 m. Vertimo direk-
toratas įdiegė naujos kartos kompiuterinę pagalbinę 
vertimo priemonę STUDIO. Jis taip pat aktyviai da-
lyvavo tarpinstituciniuose ir tarptautiniuose profesi-
niuose forumuose.

Informacinės technologijos

Informacinės technologijos (IT) yra esminis elemen-
tas, padedantis Audito Rūmams geriausiu būdu 
panaudoti savo žinias didinant veiksmingumą ir efek-
tyvumą. 2013 m., be to, kad sėkmingai persikraustė 
į K3 pastatą, Audito Rūmai:

 • padidino savo indėlį į žinių valdymą: buvo 
įdiegta ir palaipsniui išplėtota pagrindinė jų nau-
jos pagalbos auditui priemonės versija (Assyst2). 
Buvo pradėtas Audito valdymo sistemos projek-
tas, skirtas planavimo ir išteklių valdymo gebėji-
mams gerinti. Buvo parengta įgūdžių duomenų 
bazė, įmonės socialinio tinklo, pagrindinio keiti-
mosi žiniomis ir jų platinimo elemento, branduo-
lys – naujasis paieškos įrankis jau veikia.

 • toliau rėmė mobilumą: užbaigta kampanija 
„kiekvienam po nešiojamąjį kompiuterį“, taip pat 
visuose pastatuose instaliuotas WLAN ryšys, pa-
dėsiantis remti mobilesnes darbo vietas. K1 ir K2 
pastate buvo atnaujinta balso ir duomenų tinklo 
infrastruktūra, siekiant priartinti juos prie naujojo 
K3 standarto, – tai leido visoje institucijoje įvesti 
unifikuotą komunikaciją.

 • atnaujino pagrindines informacines sistemas: 
buvo baigta kurti nauja Audito Rūmų interneto 
svetainė, skirta audito rezultatų sklaidai gerinti, 
ir naujas intranetas, palengvinantis informacijos 
perdavimą institucijoje. Buvo įvesta nauja dar-
buotojų vertinimo sistema, kuri padės racionali-
zuoti šį svarbų darbo procesą.
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Audito Rūmai yra finansuojami iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto. Jų biudžetas sudaro apie 0,095 % 
visų ES išlaidų ir 1,62 % visų administracinių išlaidų.

2013 m. bendras biudžeto įvykdymo lygis buvo 92 %. 
1 antraštinėje dalyje šis lygis sudarė 92 %, o 12 sky-
riaus (pareigūnai ir laikinasis personalas) atveju jis 
buvo mažiausias (91 %). Vidutinis vykdymo lygis 2 an-
traštinės dalies atveju buvo 96 %.

A) Galutiniai 
asignavimai

2013 FINANSINIAI METAI B) 
Įsipareigojimai

Mokėjimai

10 – Institucijos nariai

162 – Komandiruotės

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

Iš viso 1 antraštinėje dalyje

14 616 

123 212

13 612 93 % 13 431

97 772 89 312 91 % 89 306

4 366 4 034 92 % 3 984

3 700 3 510 95 % 2 713

2 758 2 709 98 % 1 996

113 177 92 % 111 430

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 Audito Rūmai

Iš viso 2 antraštinėje dalyje 19 549 18 734 96 % 9 440

142 761 131 911 92 % 120 870

7 335 7 135 97 % 3 256

7 197 7 195 99 % 3 326

1 160 1 094 94 % 775

563 532 94 % 407

768 658 86 % 455

2 526 2 120 84 % 1 221

Panaudota 
% B) ir A)

1 antraštinė dalis: Su institucija dirbantys asmenys

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

000 eurų

12 – Pareigūnai ir laikinasis personalas

14 – Kitas personalas ir išorės paslaugos

2013 m. biudžeto vykdymas

20 skyriaus (nekilnojamasis turtas, pavyzdžiui, pasta-
tai) mokėjimų sumai įtakos turi antrojo Audito Rūmų 
priestato (K3) – statyba. 
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Asignavimai bus panaudoti vadovaujantis 2008 m. 
Audito Rūmų Europos Parlamentui ir Tarybai pateikta 
sąmata.

2014 m. biudžetas

2014 m. biudžetas yra 6 % mažesnis, palyginti su 
2013 m. Tai nulėmė asignavimų sumažėjimas pastato 
K3 projektui.

Pirmoji šio projekto 3 milijonų eurų finansavimo 
dalis buvo įtraukta į 2013 m. biudžetą; ši suma buvo 
patvirtinta ir 2013 m. dalis jos buvo išmokėta.

Pastato K3 asignavimų likutis perkeltas į 2014 me-
tus, kad jį būtų galima panaudoti sutartims, kurias 
projekto vadovas Audito Rūmų vardu pasirašė su 
statybos bendrovėmis. 

2014
000 eurųBIUDŽETAS

10 – Institucijos nariai  

162 – Komandiruotės

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

Iš viso 1 antraštinėje dalyje

15 175

118  763

14 566

93 180

4 096

3 700 3 700

2 612

122 942

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 Audito Rūmai

Iš viso 2 antraštinėje dalyje 14 735 19 819

133 498

3 350

7 110 7 197

808

438

768

2 261

1 antraštinė dalis: Su institucija dirbantys asmenys

2013
000 eurų

97 772

4 176

2 728

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

8 327

830

413

768

2 284

142 761

12 – Pareigūnai ir laikinasis personalas

14 – Kitas personalas ir išorės paslaugos

2014 m. biudžetas
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Europos Audito Rūmų vidaus auditas

Skelbdamas nuomones dėl valdymo ir kontrolės 
sistemų kokybės bei teikdamas rekomendacijas dėl 
operacijų įgyvendinimo pagerinimo ir gero finansų 
valdymo skatinimo, vidaus auditorius konsultuoja 
Audito Rūmus, kaip atsižvelgti į rizikas. Be to, vidaus 
auditorius padeda išorės auditoriams, įgaliotiems 
sertifikuoti Audito Rūmų finansines ataskaitas. Vi-
daus auditorius teikė Audito Rūmams duomenis apie 
2013 m. atliktų auditų rezultatus, nustatytus faktus, 
pateiktas rekomendacijas ir pagal šias rekomendaci-
jas atliktus veiksmus. Vidaus audito veiklos rezulta-
tus Audito Rūmai taip pat kasmet praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Europos Audito Rūmų išorės 
auditas

Europos Audito Rūmų metinių finansinių ataskaitų 
auditą atlieka nepriklausomas išorės auditorius. Tai 
yra svarbus elementas Audito Rūmams taikant tuos 
pačius skaidrumo ir atskaitomybės principus kaip 
ir audituojamiesiems subjektams.

2013 m. spalio 4 d. buvo paskelbta nepriklausomo 
išorės auditoriaus – PricewaterhouseCoopers Sàrl – 
ataskaita dėl Audito Rūmų 2012 finansinių metų 
finansinių ataskaitų3.

Išorės auditoriaus nuomonės dėl 
2012 finansinių metų

Dėl finansinių ataskaitų:

Mūsų nuomone, šios finansinės atskaitomybės ata-
skaitos, atsižvelgiant į 2002 m. spalio 25 d. Tarybos 
reglamentą (ES, EURATOMAS) Nr. 966/2012 dėl 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento ir 2012 m. spalio 29 d. Komisijos dele-
guotąjį reglamentą (ES) Nr. 1268/2012 dėl finansinio 
reglamento taikymo taisyklių, tikrai ir teisingai at-
spindi Europos Audito Rūmų finansinę būklę 2012 m. 
gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių 
metų finansinius rezultatus ir pinigų srautus.

Dėl išteklių panaudojimo ir kontrolės 
procedūrų:

Remdamiesi šioje ataskaitoje apibūdintais savo dar-
bo rezultatais, galime teigti, kad neaptikome jokių 
faktų, kurie leistų manyti, kad visais reikšmingais as-
pektais ir vadovaujantis pirmiau aprašytais kriterijais:

 • Audito Rūmams skirti ištekliai nebuvo panaudoti 
pagal paskirtį;

 • įdiegtos kontrolės procedūros nesuteikia garan-
tijų, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti finansi-
nių operacijų atitiktį galiojančioms taisyklėms ir 
teisės aktams.

3 OL C 288, 2013 10 04.
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duodančio pareigūno 
deklaracija

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

 • tvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir tiksli;

 • su pakankamu patikinimu konstatuoju, kad:

—  šioje ataskaitoje aprašytai veiklai skirti ištekliai buvo naudoti pagal numatytą paskirtį ir vadovau-
jantis patikimo finansų valdymo principais;

—  įdiegtos kontrolės procedūros suteikia būtinas garantijas dėl finansinėse ataskaitose atspindimų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo ir užtikrina tinkamą įtariamo ar galimo sukčiavimo atvejų 
nagrinėjimą; ir

—  kontrolės kaštų ir naudos santykis yra adekvatus.

Šis patikinimas yra grindžiamas mano profesine nuovoka ir turima informacija, tokia kaip perįgaliotų leidi-
mus duodančių pareigūnų ataskaitos ir deklaracijos, 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 pasek-
mių institucijos interesams.

Liuksemburgas, 2014 m. kovo 11 d.

Generalinis sekretorius 
Eduardo Ruiz García





KAIP ĮSIGYTI EUROPOS SĄJUNGOS LEIDINIŲ

Nemokamų leidinių galite įsigyti:

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

•  daugiau negu vieną egzempliorių / plakatą / žemėlapį: 
Europos Sąjungos atstovybėse (http://ec.europa.eu/represent_lt.htm),  
ES nepriklausančių šalių delegacijose (http://eeas.europa.eu/delegations/index_lt.htm),  
susisiekę su tarnyba Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_lt.htm) 
arba paskambinę numeriu 00 800 6 7 8 9 10 11 (nemokamai visoje ES (*).
(*) Informacija teikiama nemokamai, daugelis skambučių taip pat nemokami (nors kai kurie ryšio paslaugų teikėjai gali imti mokestį, 
 taip pat gali reikėti mokėti, jeigu skambinsite taksofonu arba viešbučio telefonu).

Parduodamų leidinių galite įsigyti:

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

Prenumeruoti leidinius galite:

•  susisiekę su Europos Sąjungos leidinių biuro platintojais 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_lt.htm).
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