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Kas mes esame

Ką mes veikiame

Europos Audito Rūmai yra nepriklausoma, Liuksemburge įsikūrusi Europos Sąjungos išorės audito
institucija. Mūsų institucijoje dirba 28 nariai – po
vieną iš kiekvienos ES valstybės narės. Pas mus dirba
apie 900 auditorių ir pagalbinių visų ES tautybių darbuotojų. Nuo to laiko, kai 1977 m. buvo įsteigta mūsų
institucija, daugiausia dėmesio mes skyrėme darbui,
skirtam gerinti Sąjungos finansų valdymą ir finansinę
atskaitomybę.

Mes tikriname, ar ES lėšos yra teisingai apskaitomos,
ar jos skiriamos ir panaudojamos laikantis galiojančių
taisyklių bei kitų teisės aktų ir ar jos panaudojamos
racionaliai. Mes įspėjame apie riziką, teikiame patikinimą ir rekomendacijas ES politikos formuotojams, kaip
pagerinti viešųjų finansų valdymą, ir užtikriname, kad
Europos piliečiai žinotų, kaip panaudojami jų pinigai.
Mūsų auditai ir kitas darbas skirti stiprinti demokratinį
teisėtumą ir tvarumą Europos Sąjungoje.

Audito Rūmų pastatai Liuksemburge.
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patiriančioms šalims. Be to, per šiuos metus mes paskelbėme aštuonias nuomones apie naujus ar peržiūrėtus ES
teisės aktus, turinčius didelį finansinį poveikį, įskaitant
nuomonę apie reglamentą, įsteigiantį ESIF.
Tam, kad mūsų darbas turėtų poveikį, mes taip pat turime pranešti savo pasiektas įžvalgas Sąjungos ir nacionalinio lygmens suinteresuotosioms šalims. Per nagrinėjamus metus mes toliau plėtojome bendradarbiavimą su
Europos Sąjungos Parlamentu ir Taryba, mūsų pagrindiniais partneriais, užtikrinant ES atskaitomybę. Mes
pristatėme mūsų auditų rezultatus dar platesniam jų specializuotų komitetų ratui ir atsižvelgėme į jiems rūpimas
problemas planuodami savo būsimą audito darbą. Be
to, mūsų nariai, siekdami stiprinti partnerystę su nacio
nalinėmis valdžios institucijomis, parlamentais ir audito
institucijomis, rengė aukšto lygio vizitus į valstybes nares.
2015 m. mes surengėme dvi reikšmingas konferencijas:
vieną, skirtą ES energetiniam saugumui, – Briuselyje, kitą,
skirtą vystomajai pagalbai ateityje JT tvaraus vystymosi
tikslų kontekste, – Liuksemburge.
Gerbiamas skaitytojau,
Mūsų 2015 m. veiklos ataskaita apima metus, kai Europos
Sąjunga susidūrė su naujais dideliais iššūkiais ir įvyko
didelių jos valdymo, politikos ir finansinio valdymo pokyčių, tarp jų Europos strateginių investicijų fondo (ESIF)
ir bendro euro zonos bankų pertvarkymo mechanizmo
įsteigimas. Dėl šių ir kitų pokyčių mūsų institucijai iškilo
naujų audito uždavinių.
2015 m. mes toliau auditavome ES institucijų ir kitų
įstaigų veiklą, taip pat valstybėms narėms, trečiosioms
šalims, tarptautinėms organizacijoms ir kitiems subjektams skirtas ES lėšas. Vykdydami Sutartyje nustatytus
įsipareigojimus, mes rengėme metines ataskaitas dėl ES
biudžeto ir Europos plėtros fondų, taip pat specialiąsias
metines ataskaitas dėl daugiau kaip 50 agentūrų ir kitų
įstaigų. Mes taip pat parengėme 25 specialiąsias ataskaitas įvairiomis temomis, kurių santrauką pateikiame jums
toliau šiame dokumente. Mes atkreipiame dėmesį į dvi iš
šių temų: viena jų, – susijusi su taršos leidimų prekybos
sistema, – pademonstruoja, kaip mūsų darbas peržengia
grynai finansinių klausimų ribas, kita, – nagrinėjama keliose specialiosiose ataskaitose finansų ir ekonominio valdymo temomis – susijusi su finansine pagalba sunkumų

Mes taip pat įvykdėme reikšmingą vidaus reformą, skirtą
gerinti mūsų institucijos gebėjimą prisitaikyti prie nuolatos kintančios Europos Sąjungos. Šioje ataskaitoje pabrėžiami svarbūs mūsų įvykdyti santykių su suinteresuotosiomis šalimis, mūsų auditų ir mūsų išteklių valdymo
pokyčiai. Joje taip pat pateikta pagrindinė informacija
apie mūsų personalo valdymą, finansus ir veiklos veiksmingumą per praėjusius metus, taip pat mūsų tais metais
vykdytų vidaus ir išorės auditų rezultatai ir paskutinė
metinė biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra.
Tikiuosi, kad šioje ataskaitoje rasite naudingą ir įdomų
pranešimą apie mūsų 2015 m. vykdytą veiklą, kuria buvo
siekiama gerinti ES finansų valdymą, skatinti atskaitomybę ir skaidrumą bei saugoti Sąjungos piliečių finansinius
interesus.

Vítor Manuel da Silva Caldeira
Pirmininkas
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2015 m. apžvalga

Mūsų veikla

Mūsų valdymas

••

••

••

••

••

••

2014 finansinių metų metinės ataskaitos dėl ES biudžeto ir Europos plėtros fondų, kurių esminę dalį sudaro patikinimo pareiškimo nuomonės ir rezultatai.
Penkiasdešimt dvi specialiosios metinės ataskaitos, kuriose pateikiamos Audito Rūmų finansinio
audito nuomonės apie kiekvieną iš visoje Sąjungoje veikiančių jos agentūrų ir įstaigų, įskaitant dvi
apibendrinamąsias ataskaitas.
Dvidešimt penkios specialiosios ataskaitos,
susijusios su konkrečiomis valdymo temomis ir biudžeto sritimis, kaip antai taršos leidimų prekybos
sistema, jaunimo užimtumo programos ir pagalba
finansų krizės metu.
Aštuonios nuomonės apie naujus ar atnaujintus ES
teisės aktus ir kitus sprendimus, turinčius poveikį
finansų valdymui, pavyzdžiui, tokius kaip siūlomas
reglamentas dėl Europos strateginių investicijų
fondo ar pakeistas reglamentas dėl Bendros pertvarkymo valdybos.
Posėdžiai, seminarai ir konferencijos su mūsų
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant dvi aukšto
lygio konferencijas ES atskaitomybės tema, – viena, skirta ES energijos tiekimo saugumui, kita – dėl
vystomosios pagalbos ateityje.

Europos Audito Rūmų patalpos Liuksemburge.

••

••
••

Mes ėmėmės vykdyti vidaus reformą, kurios
tikslas – racionalizuoti mūsų audito ir ataskaitų rengimo procesus ir sudaryti sąlygas lanksčiau valdyti
mūsų išteklius.
Mes pasiekėme reikšmingą pažangą integruojant
audito valdymo ir dokumentavimo informacines
sistemas, taip pat sutelkėme pastangas, kad su
auditu susijusi informacija taptų prieinama iš mobiliųjų prietaisų.
Mes sveikiname naują mūsų institucijos narę iš
Danijos Bettina’ą Jakobsen.
Mes toliau įgyvendinome savo lygių galimybių
politiką įdarbinant darbuotojus ir valdant žmogiškuosius išteklius.

Mūsų veikla

Auditai
Mūsų audito ataskaitos ir nuomonės yra labai svarbi ES
atskaitomybės grandinės sudėtinė dalis, kadangi jos
naudojamos reikalaujant atskaitomybės – visų pirma per
metinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą – iš
tų, kurie yra atsakingi už ES biudžeto valdymą. Pirmiausia
tai Europos Komisija, bet taip pat ir kitos ES institucijos ir
įstaigos. Pasidalijamojo valdymo srityse, kaip antai žemės
ūkio ir sanglaudos išlaidų srityse, svarbų vaidmenį atlieka
ir valstybės narės.
Mūsų pagrindiniai išdirbiai yra trejopi:

••

••

••

metinės ataskaitos, kuriose daugiausia pateikiami
finansinio ir atitikties audito, susijusio su Europos
Sąjungos biudžetu ir Europos plėtros fondais (EPF),
rezultatai, taip pat biudžeto valdymo ir veiksmingumo aspektai. Be to, yra skelbiamos specialiosios
metinės ataskaitos dėl ES agentūrų, decentralizuotų įstaigų ir bendrųjų įmonių;
specialiosios ataskaitos, kuriose pateikiami atrinktų veiklos ir atitikties auditų, susijusių su konkrečiomis išlaidų sritimis arba biudžeto ir valdymo
klausimais, rezultatai;
nuomonės dėl naujų ar atnaujintų teisės aktų,
turinčių poveikį finansų valdymui, bei kitos institucijos prašymu ar mūsų pačių iniciatyva rengiami
peržiūra pagrįsti dokumentai.

Mes siekiame valdyti savo išteklius tokiu būdu, kad tarp
mūsų vykdomų įvairių veiklų būtų užtikrinta teisinga pusiausvyra, kad gautume patikimus rezultatus ir užtikrintume kuo didesnę įvairių ES biudžeto sričių aprėptį. 2015 m.
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didelę mūsų išteklių dalį mes skyrėme mūsų metinėse
ataskaitose pristatomiems metiniams patikinimo pareiškimams rengti. Su patikinimo pareiškimais susijęs darbas
apima du aspektus, apie kuriuos teikti metinę nuomonę
iš mūsų reikalauja Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo: finansinių ataskaitų patikimumą ir jose atspindimų
operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Kur įmanoma, mes
atsižvelgiame į kitų auditorių darbo rezultatus – žr. skirsnį
apie ES agentūrų auditavimą (p. 14) – taip pat į vadovybės pareiškimus, teikiamus Komisijos generalinių direktorių metinės veiklos ataskaitose.
Be auditų, kurie privalomi pagal teisės aktus, remdamiesi
tokiais kriterijais, kaip pažeidimų ar neveiksmingumo
rizika, mes atrenkame konkrečias išlaidų ar politikos sritis,
turinčias pagerinimo ir viešojo intereso potencialą. Mes
atrenkame šias temas visiškai nepriklausomai, atsižvelgdami į mūsų suinteresuotųjų šalių nuomonę. 2015 m. mes
parengėme 25 specialiąsias ataskaitas, kurių dauguma
yra mūsų veiklos audito darbo rezultatas. Šioje ataskaitoje pateiktos jų santraukos (p. 15–33), suskirstytos pagal
ES septynmečio 2014–2020 m. biudžeto daugiametės
finansinės programos (DFP) išlaidų kategorijas.
Mūsų taip pat prašoma pateikti nuomones apie naujus
arba atnaujintus finansinį poveikį turinčius teisės aktus.
2015 m. mes parengėme aštuonias nuomones dėl naujų
ar pataisytų taisyklių ir reglamentų (p. 34). Mes atkreipiame dėmesį į mūsų nuomonę dėl ESIF, kuri pailiustruoja ir
mūsų nuomonių temą ir poveikį.
Visas mūsų audito ataskaitas ir nuomones galima rasti
mūsų svetainėje (eca.europa.eu).
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Audito ataskaitos ir nuomonės 2013–2015 m.
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Audito vizitai 2015 m.
Nors didžioji audito darbo dalis buvo atliekama mūsų patalpose Liuksemburge, mūsų auditoriai taip pat surengė
vizitų į valstybių narių institucijas ir į kitus ES lėšų gaunančius subjektus Sąjungoje ir už jos ribų, įskaitant su ES
fondų tvarkymu susijusias organizacijas, tokias kaip Europos investicijų banko biurai Kenijoje ir Ugandoje, bei kitas
ES institucijas, agentūras ir įstaigas. Šie vizitai leido mums
gauti tiesioginių audito įrodymų iš su ES lėšų tvarkymu,
valdymu, surinkimu ir mokėjimu susijusių institucijų bei iš
galutinių naudos gavėjų.
Dažniausiai mūsų auditorių grupes sudaro du arba trys
auditoriai, o audito vizitai paprastai trunka nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Audito darbo dažnumas ir intensyvumas atskirose valstybėse narėse ir paramą gaunančiose
šalyse priklauso nuo audito tipo ir taip pat nuo mūsų
sudarytų operacijų imčių. Taigi audito vizitų skaičius
įvairiose šalyse ir įvairiais metais gali įvairuoti. Mūsų
audito vizitai ES dažnai atliekami bendradarbiaujant
su atitinkamų valstybių narių aukščiausiosiomis audito
institucijomis.
2015 m. mūsų auditorių vizitai vietoje, skirti surinkti su
metinėmis ataskaitomis ir atrinktomis audito užduotimis
(specialiosiomis ataskaitomis) susijusius įrodymus valstybėse narėse ir ne ES šalyse, truko 4 310 dienų. Be to, daug

laiko buvo dirbama ES institucijose Briuselyje ir Liuksemburge bei visoje Sąjungoje veikiančiose decentralizuotose agentūrose ir įstaigose. Mūsų auditoriai vietose
auditavo mažiau dienų nei 2014 m. Tai parodo, kad darbo
praktika tampa efektyvesnė ir kad dažniau pasitelkiamos
technologijos, pavyzdžiui, saugus dalijimasis duomenimis ir dokumentais, bei vaizdo konferencijos.

Sukčiavimo nustatymas
Nors mūsų auditai nėra specialiai skirti sukčiavimui
aptikti, kartais mes nustatome atvejų, keliančių įtarimą,
kad galėjo būti vykdoma neteisėta veika ar sukčiaujama.
Mūsų institucija bendradarbiauja su Europos kovos su
sukčiavimu tarnyba (OLAF), kovojančia su ES biudžetui
žalą darančiu sukčiavimu. Mes pranešame OLAF apie
visus įtariamo sukčiavimo, korupcijos ar kitos nelegalios
veikos, turinčios įtakos ES finansų interesams, atvejus, kuriuos mes nustatome mūsų audito darbo metu. Tuomet
OLAF nagrinėja šiuos atvejus ir nusprendžia, kokio tyrimo
imtis ir prireikus bendradarbiauja su valstybių narių in
stitucijomis. 2015 m. mes pranešėme OLAF apie 27 tokius
įtariamo sukčiavimo atvejus (2014 m. – 16), kuriuos mes
nustatėme dirbdami savo 2014 ir 2015 finansinių metų
patikinimo pareiškimo darbą bei atlikdami kitas audito
užduotis.
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2014 m. auditų vietoje dienos
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2014 m. metinės ataskaitos
2015 m. didžioji mūsų finansinio ir atitikties audito darbo
dalis buvo skirta nagrinėti ES 2014 m biudžeto vykdymą –
buvo ištestuota maždaug 1 200 operacijų visose išlaidų
srityse. 2015 m. lapkričio 10 d. buvo paskelbta atitinkama
2014 m. metinė ataskaita ir išsamiai pristatyta suinteresuotosioms šalims – Europos Parlamentui ir jo Biudžeto
kontrolės komitetui, Europos Sąjungos Tarybai (Ekonomikos ir finansų reikalų), nacionaliniams parlamentams ir
vyriausybėms bei žiniasklaidai.
Pagrindinis mūsų metinės ataskaitos tikslas – pateikti
nustatytus faktus ir išvadas, kurios Europos Parlamentui,
Tarybai ir piliečiams padėtų įvertinti ES finansų valdymo
kokybę. 2014 m. metinėje ataskaitoje mes pateikėme
patikinimą dėl to, kaip tais metais ES lėšos buvo panaudotos, ir akcentavome sritis, kur joms buvo iškilusi
didžiausia netvarkingo panaudojimo rizika. Mes taip pat
išnagrinėjome, kas nulėmė klaidas, ir pateikėme naudingų ir racionalių rekomendacijų, ką reikia gerinti.
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Mes pagerinome mūsų 2014 m. metinės ataskaitos struktūrą, siekdami ją padaryti naudingesnę mūsų skaitytojams. Dabar skyriai atitinka 2014–2020 m. daugiametės
finansinės programos išlaidų kategorijas. Ataskaitos pagrindas ir toliau išlieka patikinimo pareiškimas, kuriame
mes pateikiame savo nuomonę dėl ES metinių finansinių
ataskaitų patikimumo bei pajamų ir išlaidų operacijų
atitikties taisyklėms. Be to, mes konkrečiai išnagrinėjome
kiekvieną didelę ES veiklos sritį ir pateikėme aukštesnio
lygmens informaciją apie biudžeto ir finansų valdymą.
Mes taip pat įtraukėme informaciją apie ES biudžeto
veiksmingumą ir apie Komisijos veiksmingumo ata
skaitas, ypač apie pažangą, padarytą siekiant strategijos
„Europa 2020“ tikslų.

ES išlaidos 2014 m.
sudarė

142,5 milijardo eurų,
t. y. apie 300 eurų
kiekvienam gyventojui

Europos Audito Rūmų pirmininkas Vítoras Caldeira pristato 2014 m.
metinę ataskaitą Europos Parlamentui.

Mūsų veikla

Pagrindiniai 2014 m. metinės
ataskaitos teiginiai

Audito Rūmai ragina ES investicijoms
ir išlaidoms taikyti
naują metodą
 ES 2014 m. finansinės ataskaitos buvo pasirašytos kaip patikimos.
 2014 m. pajamos buvo teisėtos ir tvarkingos.
 2014 m. mokėjimai buvo reikšmingai paveikti
klaidų.

Išvados ir rekomendacijos
 2014 m. ES finansinės ataskaitos buvo parengtos
teisingai, laikantis tarptautinių standartų, ir atspindėjo tikrą ir teisingą vaizdą. Todėl mes galėjome
ir šį kartą pateikti teigiamą nuomonę dėl jų patikimumo. Tačiau mes pateikėme neigiamą nuomonę
dėl mokėjimų tvarkingumo.
 Įvertintas 2014 m. mokėjimų klaidų lygis, kuriuo
matuojamas pažeidimų lygis, yra 4,4 %, jis artimas
2013 m. klaidų lygiui (4,5 %) ir vėl viršija 2 % reikšmingumo ribą.
 Mes nustatėme tokį pat įvertintą klaidų lygį
(4,6 %) srityse, kurioms taikomas pasidalijamasis
valdymas su valstybėmis narėmis ir Komisijos tiesiogiai valdomose išlaidose. Didžiausi klaidų lygiai
nustatyti „ekonominės, socialinės ir teritorinės
sanglaudos“ išlaidose (5,7 %) ir „konkurencingumo
augimui ir užimtumui skatinti“ išlaidose (5,6 %).
Mažiausias yra „administracinių išlaidų“ įvertintas
klaidų lygis (0,5 %).
 Tarp išlaidų rūšių ir klaidų lygių yra glaudus ryšys.
Mūsų įvertintas su išlaidų kompensavimo schemomis susijęs klaidų lygis (5,5 %), kai ES kompensuoja tinkamas finansuoti išlaidas tinkamai
finansuoti veiklai, remdamasi gavėjų pateiktomis
išlaidų deklaracijomis, yra dukart didesnis už teisių
į išmokas programų, – kai mokėjimus sąlygoja tam
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tikros sąlygos, o ne išlaidų deklaracijos, – klaidų
lygį (2,7 %).
 Valstybių narių institucijų ir Komisijos vykdyti
taisomieji veiksmai turėjo teigiamą poveikį
įvertintam klaidų lygiui. Be šių veiksmų bendras
įvertintas klaidų lygis būtų sudaręs 5,5 %. Komisija
turi galimybių pagerinti savo atliekamą rizikos ir
taisomųjų veiksmų poveikio vertinimą.
 Jei Komisija, valstybių narių valdžios institucijos ar
nepriklausomi auditoriai būtų geriau pasinaudoję
jiems prieinama informacija, jie būtų laiku užkirtę
kelią didelei daliai klaidų arba būtų jas aptikę ir
ištaisę.
 Sumų, kurios yra mokėtinos šiais ir ateinančiais
metais, proporcinė dalis vis dar labai didelė. Labai
svarbu, kad Komisija imtųsi priemonių šiai įsisenėjusiai problemai spręsti. Kai kuriose valstybėse
narėse susikaupusios nepanaudotos lėšos sudaro
didelę jų valdžios sektoriaus išlaidų dalį.
 Nesuderinti dešimtmečiai strategijos „Europa 2020“ ir septynmečiai ES biudžeto ciklai
(2007–2013 m. ir 2014–2020 m.). Partnerystės
susitarimuose ir programose valstybės narės
nepakankamai atsižvelgia į strategijos „Europa
2020“ pasiekimus. Abi šios problemos riboja
Komisijos gebėjimą stebėti ir teikti ataskaitas apie
veiksmingumą ir ES biudžeto indėlį į strategiją
„Europa 2020“.
 Būsima 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūra yra nepaprastai svarbi ES lėšų valdymui. Svarbu, kad Komisija
kuo greičiau išnagrinėtų padėtį srityse, kuriose
nuolat nustatomas didelis klaidų lygis, ir įvertintų galimybes jį sumažinti, tuo pat metu daugiau
dėmesio skirdama išlaidų veiksmingumui.
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2014 m. operacijų testavimo pagal ES išlaidų sritis rezultatai

Išlaidų sritis

Audituota suma ir įvertintas klaidų lygis

Audito išvada

57,5 mlrd. eurų

Gamtos ištekliai
Ekonominė, socialinė
ir teritorinė sanglauda

3,6 %

55,7 mlrd. eurų

Konkurencingumas
augimui ir darbo vietų
kūrimui

13,0 mlrd. eurų

Europos vaidmuo pasaulyje

7,4
2,7 %
mlrd. eurų

Administravimas

8,8
mlrd. eurų
0

5,7 %
Yra reikšmingas
klaidų lygis

5,6 %

Nėra reikšmingo
klaidų lygio

0,5 %
20

40

60
mlrd. eurų

Lentelė iš dokumento „2014 m. ES auditas glaustai“, jį galima rasti mūsų interneto svetainėje eca.europa.eu/en/euauditinbrief-2014
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2014 m. metinė ataskaita dėl Europos
plėtros fondų (EPF)

patikrose. Klaidos, susijusios su viešųjų pirkimų taisyklių
nesilaikymu, ir išlaidas patvirtinančių dokumentų nebuvimas sudarė beveik du trečdalius įvertinto klaidų lygio.

 Pajamose klaidų nebuvo

Mūsų metinė ataskaita dėl EPF yra paskelbta kartu su
mūsų metine ataskaita dėl ES biudžeto, kurią galima rasti
mūsų svetainėje (eca.europa.eu).

 Mokėjimus paveikė reikšmingas klaidų lygis
Iš EPF teikiama Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo pagalba Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno valstybėms (AKR) bei užjūrio šalims ir teritorijoms
(UŠT). Šiuos fondus finansuoja valstybės narės ir juos
atskirai nuo ES biudžeto valdo Europos Komisija, o tam
tikrose pagalbos srityse – Europos investicijų bankas.
Mes nustatėme, kad EPF 2014 m. finansinės ataskaitos yra
patikimos. Jų pajamose nebuvo reikšmingo klaidų lygio,
o mokėjimuose įvertintas klaidų lygis sudarė 3,8 %. Kaip
ir ankstesniais metais, mes nustatėme trūkumų ex ante

EPF 2014 m.
biudžetas sudaro

3,1 milijardo eurų
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2014 m. specialiosios metinės
ataskaitos

subjektų veiksmus reaguojant į auditorių nustatytus
faktus. Visas likusių agentūrų ir bendrųjų įmonių metines
finansines ataskaitas auditavome mes.

Visų ES agentūrų, įstaigų ir bendrųjų įmonių biudžetai
2014 m. iš viso sudarė apie 4 milijardus eurų, t. y. apie 3 %
ES 2014 m. biudžeto.

Mes nustatėme, kad visos agentūros ir kitos įstaigos bei
bendrosios įmonės parengė patikimas 2014 m. finansines ataskaitas. Jų operacijos buvo teisėtos ir tvarkingos,
išskyrus BĮ Artemis (Įterptosios kompiuterinės sistemos),
BĮ ENIAC (nanoelektronika) ir BĮ ECSEL (Elektroniniai komponentai ir sistemos). Dėl to, kad iš BĮ Artemis ir ENIAC
taip pat iš ECSEL ex post audito strategijų buvo gautas nepakankamas patikinimas, dėl jų buvo pareikšta sąlyginė
nuomonė. Apskritai agentūros atsižvelgė į mūsų praėjusių metų pastabas ir toliau tobulino savo procedūras
vykdydamos taisomuosius veiksmus. Mūsų specialiosios
metinės ataskaitos, kartu su dviem mūsų 2014 m. atliktų
agentūrų ir kitų įstaigų bei bendrųjų įmonių auditų rezultatus apibendrinančiomis ataskaitomis yra skelbiamos
mūsų svetainėje (eca.europa.eu).

Europos agentūros, kitos įstaigos ir bendrosios įmonės
(BĮ) vykdo specialias užduotis ES vardu ir yra įsikūrusios
visoje Sąjungoje. Jos aktyviai vykdo veiklą daugelyje
sričių, kaip antai saugumo, apsaugos, sveikatos, mokslinių tyrimų, finansų, migracijos ir transporto. Kiekviena
jų turi savo įgaliojimus, valdybą, direktorių, personalą ir
biudžetą.
2015 m. mes parengėme 52 specialiąsias metines
ataskaitas dėl 2014 finansinių metų. Jos apėmė 41 ES
decentralizuotą ir vykdomąją agentūrą ir kitas įstaigas,
aštuonias Europos mokslinių tyrimų BĮ, Europos mokyklas, likviduojamą BĮ Galileo ir Sisnet ryšių infrastruktūrą.
Be to, mes paskelbėme dvi apibendrinamąsias ataskaitas,
kuriose pateikėme mūsų auditų šioje srityje rezultatų
apžvalgą, – vieną apie ES agentūras ir kitas įstaigas, kitą –
apie bendrąsias įmones. Šios ataskaitos buvo pristatytos
Europos Parlamento pirmininkui, Parlamento Biudžeto
kontrolės komitetui (CONT), Bendrųjų reikalų tarybai ir
Tarybos Biudžeto komitetui.
2014 m. buvo pirmieji metai, kai 33 ES decentralizuotų
agentūrų ir kitų įstaigų metinių finansinių ataskaitų nepriklausomus auditus atliko privačios audito įmonės. Rengdami mūsų pačių nuomones dėl šių finansinių ataskaitų,
mes atsižvelgėme į šį audito darbą ir į audituojamųjų

Europolo būstinė, Haga, Nyderlandai.

52 specialiosios
metinės
ataskaitos
dėl ES agentūrų,
kitų įstaigų ir
bendrųjų įmonių,
įsikūrusių visoje ES
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2015 m. parengtos specialiosios
ataskaitos

2015 m. mūsų specialiosios ataskaitos buvo daugiausia
skirtos temoms, susijusioms su bendraisiais ES tikslais
siekiant pridėtinės vertės ir augimo, taip pat su ES atsaku
į globaliuosius iššūkius, kaip antai viešųjų finansų tvarumas, aplinka ir klimato kaita.

Be metinių ataskaitų ir specialiųjų metinių ataskaitų, mes
visu metų laikotarpiu skelbiame specialiąsias ataskaitas,
apimančias veiklos ir atitikties auditus, susijusius su mūsų
pačių pasirinktomis konkrečiomis biudžeto sritimis ar valdymo temomis. Mes atrenkame ir nustatome šias audito
užduotis, siekdami kiek įmanoma padidinti jų poveikį bei
geriausiai panaudoti savo išteklius. Mūsų veiklos auditai
neretai apima keletą finansinių metų, o dėl jų sudėtingo
pobūdžio jiems užbaigti gali prireikti ne vienerių metų.

Visų 25 2015 m. mūsų parengtų specialiųjų ataskaitų
santraukos yra pateiktos pagal atitinkamą DFP išlaidų
kategoriją.

Pagrindiniai atrinktos veiklos ar atitikties audito užduoties etapai
Specialiosios ataskaitos paskelbimas
23 oficialiomis kalbomis su
audituojamo subjekto atsakymais.

06
05
04
03
02
01

RENGIMAS

DARBAS VIETOJE

PLANAVIMAS

SKELBIMAS

Ataskaitą patvirtina audito
kolegija ar visų Rūmų narių
kolegija.

PRIĖMIMAS

PATVIRTINIMAS

Faktų ir nustatytų faktų patvirtinimas
su audituojamuoju subjektu.

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

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

Nustatomas audito pasiūlymo naudingumas ir įvykdomumas.
Nustatoma užduoties apimtis, tikslai, metodika ir tvarkaraštis.
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Pažangus ir integracinis augimas
Konkurencingumas augimui
ir užimtumui skatinti
100

143 milijardai eurų
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13 %

Pažangus ir integracinis augimas sudaro didžiausią ES biudžeto išlaidų dalį ir apima dvi sritis: konkurencingumą augimui
ir užimtumui skatinti bei ekonominę, socialinę ir teritorinę
sanglaudą.
Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti apima finansavimą šiose srityse: transeuropinių energetikos, transporto ir telekomunikacijų
tinklų; įmonių plėtojimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų; švietimo ir mokymo; socialinės politikos ir kt. Planuojamos išlaidos šioje srityje visam 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiui sudaro 13 % viso ES biudžeto, arba 143 milijardus eurų. 2015 m. biudžetas buvo 15,7 milijardo eurų.

Vežimas Europos vidaus vandenų keliais: nuo
2001 m. nebuvo reikšmingų su šia transporto
dalimi ir tinkamumo laivybai sąlygomis susijusių
patobulinimų (Nr. 1/2015) – šioje SA įvertinta, ar iš
ES biudžeto bendrai finansuoti projektai veiksmingai prisidėjo prie krovinių vežimo vidaus vandenų
keliais dalies didinimo ir tinkamumo laivybai sąlygų
gerinimo ir ar ES vežimo vidaus vandenų keliais
strategijos buvo nuoseklios ir paremtos tinkamomis ir išsamiomis analizėmis.
Audito metu nustatyta, kad dėl negebėjimo pašalinti trukdžius buvo pasiekta tik nedidelė pažanga.
ES bendrai finansuojami projektai nebuvo veiksmingai įgyvendinti, tuo tarpu vežimo vidaus vandenų keliais, kuris yra vežimo keliais alternatyva,
apimtys nepadidėjo ir tinkamumo laivybai sąlygos
nepagerėjo. Valstybės narės skyrė mažai dėmesio
vidaus vandenų keliams, nepaisant to, kad Komisija
juos paskelbė prioritetiniais. Nebuvo nuoseklios
bendros valstybių narių, sujungtų pagrindiniais
vandens koridoriais, strategijos ir ES strategijose
nebuvo skirta pakankamai dėmesio upių priežiūrai
bei politiniams ir aplinkos aspektams. Valstybės
narės turėtų teikti pirmenybę tiems vidaus vandenų kelių projektams, duodantiems didžiausią betarpišką naudą, o Komisija daugiausia lėšų turėtų

skirti tiems projektams, kurių atveju yra parengti
pažangūs trukdžių šalinimo planai.
ES vidaus vandenų transporto projektams
2007–2013 m. laikotarpiu iš Transeuropinio transporto tinklo priemonės, Europos regioninės
plėtros fondo ir Sanglaudos fondo buvo skirta
1,3 milijardo eurų.
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Ar teikiant ES finansinę paramą tinkamai atsižvelgiama į smulkiųjų verslininkų poreikius?
(8/2015) – šioje SA įvertinta, ar naudojant Europos
socialinio fondo (ESF) ir Europos mikrofinansų
priemonės lėšas buvo atsižvelgiama į smulkiųjų
verslininkų poreikius.
Audito metu nustatyta, kad buvo trūkumų,
susijusių su ESF finansinės paramos programavimu ir koncepcija, ir nebuvo patikimo veiklos
rezultatų stebėjimo. Nei Komisija, nei valstybės
narės neturėjo lyginamosios informacijos apie
administracines sąnaudas pagal valstybes nares
ar pagal finansavimo mechanizmus. Šie klausimai
gali daryti neigiamą poveikį ES finansinės paramos smulkiesiems verslininkams veiksmingumui.
Valstybės narės, rengdamos finansavimo priemones ir veiksmų programas, kurios apima ES finansinę paramą smulkiesiems verslininkams, turėtų
atlikti poreikių vertinimus. Komisija turėtų suteikti
galimybę naudotis ESF finansinėmis priemonėmis
tik valstybėms narėms, įdiegusioms tvarias rizikos
valdymo sistemas.
Mikrofinansai paprastai yra susiję su sumomis,
neviršijančiomis 25 000 eurų, ir dažnai sudaro
mažiau nei 10 000 eurų. Bendra tokio dydžio finansavimo paklausa ES valstybėse narėse yra įvertinta
daugiau nei 12 milijardų eurų. Ataskaitoje paminėti
pavyzdžiai yra 5 000 eurų, skirti mieste įrengtam
kioskui išplėsti, ir 9 500 eurų, skirti padėti įkurti
vaikų žaidimų aikštelę ir drabužių parduotuvę.

••

Energijos tiekimo saugumo didinimas plėtojant
energijos vidaus rinką: reikia daugiau pastangų
(16/2015) – šioje SA atsakoma į klausimą, ar įgyvendintos energijos vidaus rinkos politikos priemonės
ir ES išlaidos energetikos infrastruktūrai padėjo
veiksmingai pasiekti energijos tiekimo saugumo
teikiamą naudą.
Audito metu nustatyta, kad iš esmės Europos energetikos infrastruktūra dar nėra pritaikyta visiškai
integruotoms rinkoms, ir dėl to energijos tiekimo
saugumas šiuo metu nėra veiksmingai užtikrinamas. Iš ES biudžeto teikta finansinė parama energetikos infrastruktūrai remti – tik nedidelis įnašas
į energijos vidaus rinkos kūrimą ir energijos tiekimo
saugumo užtikrinimą. Komisija turėtų nustatyti tą
energijos infrastruktūrą Sąjungoje, kuri nėra aktyviai naudojama, ir kartu su valstybėmis narėmis
imtis šalinti kliūtis, trukdančias panaudoti ją energijos vidaus rinkoje. Be to, Komisija turėtų apsvarstyti
galimybes kaip padaryti vienoje valstybėje narėje
esančią energiją prieinamą klientams kitoje.
Energijos vidaus rinka turėtų sudaryti sąlygas
laisvai perduoti dujas ir elektros energiją bei jomis
prekiauti visoje ES teritorijoje. Be to, 2007–2013 m.
iš ES biudžeto skirta 3,7 milijardo eurų energetikos
infrastruktūrai, o 2014–2020 m. numatome skirti
dar apie 7,4 milijardo eurų. Tačiau ataskaitoje nurodoma, kad ES tikslas iki 2014 m. sukurti energijos
vidaus rinką nebuvo pasiektas.
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Pažangus ir integracinis augimas
Ekonominė, socialinė
ir teritorinė sanglauda

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda
apima regioninę politiką, kurią įgyvendinant
siekiama padėti mažiausiai išsivysčiusioms
ES šalims ir regionams pasivyti likusius, stiprinant visų regionų konkurencingumą ir plėtojant jų
bendradarbiavimą.

367 milijardai eurų
100
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34 %

Visam 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui planuojamos
sanglaudos išlaidos sudaro 34 % ES biudžeto, arba 367 milijardus eurų. 2015 m. biudžetas buvo 51,1 milijardo eurų.

0

••

Pastangas spręsti viešųjų pirkimų iš ES sanglaudai skiriamų lėšų problemas reikėtų intensyvinti
(10/2015) – šioje SA nagrinėjama, ar Komisija ir
valstybės narės imasi tinkamų ir efektyvių priemonių, kad išspręstų viešųjų pirkimų klaidų problemą
sanglaudos srityje.
Auditas nustatė, kad ir toliau išlieka plačiai paplitusios problemos, susijusios su tuo, kaip viešosios
institucijos visoje ES rengia viešuosius pirkimus.
Nors Komisija ir valstybės narės pradėjo spręsti šią
problemą, dar laukia ilgas kelias. Dėl rimtų klaidų
buvo ribojama sąžininga konkurencija, o sutartys
skirtos ne geriausias sąlygas pasiūliusiems konkurso dalyviams. Sisteminė analizė labai ribota ir
trūksta pakankamai išsamių, aiškių ir nuoseklių
duomenų apie klaidų pobūdį ir mastą. Audito
ataskaitoje rekomenduojama, kad jei iki 2016 m.
pabaigos padėtis nepagerės, valstybėms narėms
būtų sustabdyti 2014–2020 m. mokėjimai.
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu regioninei politikai iš Europos regioninės plėtros fondo,
Sanglaudos fondo ir Europos socialinio fondo
skirta 349 milijardai eurų. Reikšminga šių lėšų dalis

išleidžiama rengiant viešuosius pirkimus. Klaidų
buvo nustatyta maždaug 40 % projektų, kuriuose
viešųjų pirkimų auditas buvo atliekamas rengiant
Audito Rūmų 2009–2013 m. metines ataskaitas.
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ES finansavimas Dunojaus upės baseino miesto nuotekų valymo įrenginiams: norint padėti
valstybėms narėms pasiekti ES nuotekų politikos
tikslus, būtinos tolesnės pastangos (2/2015) šioje
SA įvertintas Europos regioninės plėtros fondo ir
Sanglaudos fondo lėšų veiksmingumas, padedant
valstybėms narėms pasiekti ES nuotekų politikos
tikslus Dunojaus upės baseine.
Auditas nustatė, kad, nepaisant to, kad ES lėšos
suvaidino svarbų vaidmenį, padedant Čekijai,
Vengrijai, Rumunijai ir Slovakijai siekti pažangos,
visos šios šalys vėlavo užtikrinti atitiktį taisyklėms
ir pasinaudoti turimais ES pinigais. Nors paprastai
šių šalių įrenginiai pakankamai gerai valo nuotekas,
nuotekų dumblo tvarkymas ir nutekėjimo kontrolė
liūčių metų ne visada patikimi. Trečdalis įrenginių yra per didelės apimties ir galimai netvarūs.
Šalys vangiai naudojosi turimomis ES lėšomis, tuo
rizikuodamos netekti ES finansavimo ar sukurti papildomų pinigų poreikį iš jų nacionalinių biudžetų.
Komisija turėtų sugriežtinti ataskaitų teikimo reikalavimus, o valstybės narės turėtų priimti teisines
nuostatas, leisiančias užtikrinti greitą prijungimą
prie viešojo kanalizacijos tinklo. Komisija ir valstybės narės turėtų nustatyti visų dumblo panaudojimo rūšių kriterijus ir užtikrinti patikimą teršalų
stebėjimą.
Dunojaus upės baseinas yra didžiausias Europoje.
Per 2000–2006 ir 2007–2013 m. programavimo
laikotarpius keturiose audituotose valstybėse
narėse ES prisidėjo prie nuotekų valymo projektų
7,9 milijardo eurų.

••

Vandens kokybė Dunojaus upės baseine: padaryta pažanga įgyvendinant Vandens pagrindų
direktyvą, tačiau dar reikia nemažai nuveikti
(23/2015) – šioje SA įvertinta, ar įgyvendinant
Vandenų pagrindų direktyvą Čekijoje, Vengrijoje,
Rumunijoje ir Slovakijoje buvo pagerinta Dunojaus
upės baseino paviršinio vandens kokybė.
Auditas nustatė, kad nuo 2004 m. padėtis pagerėjo mažai. Kaip pagrindinė nedidelės pažangos
priežastis nurodomi „nepakankamai ambicingi“
šalių planai. Ataskaitoje nurodyta, kad trūksta
nepatenkinamos būklės vandens telkiniams skirtų
priemonių. Taip pat dėl stebėjimo sistemų trūkumų
nebuvo gauta pakankamai duomenų apie taršos,
dėl kurios vandens telkinio būklė tapo bloga, rūšis
ir šaltinius. Be to, valstybės narės be pakankamo
pateisinimo nemažam vandens telkinių skaičiui
netaikė svarbių terminų. Buvo rekomenduota
pagerinti taršos stebėjimo ir nustatymo sistemas,
taikyti griežtesnius inspektavimo kriterijus, išnagrinėti galimybę atgrasyti nuo teršimo mokesčiais ir
apmokestinimu.
2007–2013 m. valstybėms narėms, esančioms Dunojaus upės baseine iš Europos regioninės fondo /
Sanglaudos fondo nuotekų valymui skirta 6,35 milijardo eurų. Per tą patį laikotarpį Europos žemės
ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) skyrė 6,39 milijardo eurų aplinkosaugos priemones taikantiems
ūkininkams.
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ES Jaunimo garantijų iniciatyva: žengti pirmieji
žingsniai, bet iškyla rizika jos įgyvendinimui
(3/2015) – šioje SA įvertinta, ar Komisija teikė
pakankamą pagalbą, valstybėms narėms nustatant
Jaunimo garantijų programą, ir ar ji peržiūrėjo
galimą įgyvendinimo riziką.
Šio audito metu nustatytos trys rizikos sėkmingam ES Jaunimo garantijų iniciatyvos sėkmingam
įgyvendinimui: viso finansavimo pakankamumo,
„kokybiško pasiūlymo“ apibrėžties ir Komisijos
vykdomo stebėjimo ir ataskaitų apie rezultatus
teikimo būdo. Komisija teikė savalaikę ir tinkamą
paramą, valstybėms narėms nustatant jų Jaunimo
garantijų programas. Tačiau ji neatliko poveikio
vertinimo, paremto numatytomis išlaidomis ir
nauda, nors tai yra standartinė procedūra. Nors
Komisija prašė valstybių narių, kad, teikdamos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planus,
jos nurodytų išlaidų įverčius, kai kuriuose atsakymuose trūko svarbios informacijos, be to, nė viena
iš jų nepateikė išlaidų būtinoms struktūrinėms
pertvarkoms įverčio.
Jaunimo garantijų iniciatyva buvo nustatyta
2013 m. birželio mėn., atsižvelgiant į blogėjančią darbo neturinčio jaunimo situaciją, kurią dar
labiau apsunkino ekonominė ir finansų krizė.
2014–2020 m. programa bus iš dalies finansuojama
iš ES biudžeto, skiriant iš viso 12,7 milijardo eurų
iš Europos socialinio fondo ir specialios Jaunimo
garantijų iniciatyvos.

••

Komisijos parama jaunimo veiksmų grupėms:
ESF finansavimo fondo perorientavimas pavyko, tačiau nepakanka dėmesio rezultatams
(17/2015) – šioje SA įvertinta, ar 2012 m. vykdant
ESF lėšų perorientavimą buvo pasinaudota Jaunimo veiksmų grupių 2012 m. parengtais pasiūlymais
kaip panaudojant ESF lėšas pasiekti greitesnių ir
veiksmingesnių rezultatų nedirbančiam jaunimui.
Audito metu nustatyta, kad Komisijos sukurtoms
Jaunimo veiksmų grupėms pavyko perorientuoti
lėšas į paramą jaunimui, tačiau jos pateikė nedaug
pasiūlymų. Komisija pateikė valstybėms narėms
rekomendacijų, tačiau jos paramą ribojo turimos
informacijos lygis ir kokybė. Nors, vykdant iniciatyvą, Europos socialinių fondų lėšos buvo perprogramuotos ir perskirstytos, Komisija, atlikdama
veiksmų programų pakeitimų vertinimą, daugiausia domėjosi jų poveikiu biudžetui. Reikėtų geriau
valdyti tokių iniciatyvų siektinus rezultatus tais
atvejais, kai yra tikėtina neatitiktis tarp to, kas žadama, ir to, ką Komisija iš tikrųjų gali nuveikti.
Komisija įsteigė jaunimo veiksmų grupes 2012 m.
vykdydama savo Jaunimo galimybių iniciatyvą.
Šios grupės buvo sudarytos iš nacionalinių ir
Komisijos ekspertų aštuoniose valstybėse narėse
su didžiausiais jaunimo nedarbo lygiais. Iniciatyva
buvo susijusi su beveik 10 milijardų eurų Europos
socialinių fondų lėšų, dar nepanaudotų minėtose
valstybėse narėse.
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Tvarus augimas: gamtos ištekliai
Gamtos ištekliai

417 milijardų eurų

Ši biudžeto išlaidų kategorija apima ES bendrą
žemės ūkio ir žuvininkystės politiką, kaimo
plėtrą ir aplinkosaugos priemones. Trys ketvirtadaliai šių išlaidų yra tiesioginės išmokos ūkininkams ir pagalba žemės ūkio rinkoms. Dar penktadalis šių
išlaidų skirta kaimo plėtrai.
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39 %

Planuojamos išlaidos visam 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiui sudaro 39 % viso ES biudžeto, arba 417 milijardų eurų. 2015 m. biudžetas buvo 56 milijardai eurų.

Techninė pagalba: koks buvo jos indėlis žemės
ūkio ir kaimo plėtros srityje? (4/2015) – šioje
SA nagrinėjamas techninės pagalbos lėšų panaudojimas žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu. Visų
pirma buvo tikrinamas finansavimo Komisijoje ir
valstybėse narėse tvarkingumas, veiksmingumas ir
efektyvumas.
Audito metu nustatyta, kad nei Europos Komisija,
nei valstybės narės negalėjo parodyti, kaip teikiant
techninę pagalbą žemės ūkio ir kaimo plėtros
politikos srityje buvo prisidėta prie biudžeto veiksmingumo gerinimo ir bendros žemės ūkio politikos
tikslų įgyvendinimo. Kaimo tinklai, kuriais siekiama
padidinti bendradarbiavimą, dalijimasis žiniomis ir
inovacijos žemės ūkio sektoriuje yra labai tinkamos
techninės pagalbos priemonės. Tačiau dauguma
atvejų gebėjimams stiprinti numatyti ištekliai buvo
panaudoti bendriesiems administraciniams biudžetams remti. Komisija turėtų patikslinti valstybių
narių techninės pagalbos kaimo plėtros srityje
apimtį ir taikymą bei atidžiai stebėti įgyvendinimą.

2007–2013 m. laikotarpiu valstybės narės planavo
panaudoti 1,5 milijardo eurų techninės pagalbos iš
ES biudžeto, iki 4 % nacionalinio kaimo plėtros paketo ribos. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ši suma išaugo iki maždaug 1,9 milijardo eurų.
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Ar finansinės priemonės yra sėkmingas ir perspektyvus įrankis kaimo plėtros srityje? (5/2015) –
šioje SA nagrinėjama, ar kaimo plėtros politikos
srityje taikomos finansinės priemonės (paskolos ir
garantijų fondai) buvo tinkamai parengtos ir valdomos 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu.
Auditas nustatė, kad šios priemonės iki šiol nebuvo
sėkmingos. To priežastis visų pirma buvo tai,
kad jos buvo per daug kapitalizuotos ir nebuvo išnaudotos norimam sverto ir atsinaujinimo
poveikiui pasiekti. Finansinių priemonių įsteigimas
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu nebuvo
pagrįstas tinkama analize. Be to, nebuvo patikimos
kiekybiškai įvertinamos informacijos, kuri būtų
leidusi pagrįsti įsteigtų finansinių priemonių tipą,
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nustatyti finansinių priemonių žemės ūkio srityje
poreikį ir parodyti, kad fondui numatyta kapitalo
suma buvo pakankama. Turėtų būti didinamos
paskatos valstybėms narėms įsteigti finansines
priemones kaimo plėtros srityje ir skatinti ūkininkų
arba kitų naudos gavėjų paklausą, o 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiui turėtų būti nustatyti
atitinkami sverto poveikio ir atsinaujinimo poveikio
standartai ir tikslai.
Iki 2013 m. pabaigos ES ir valstybės narės investavo
apie 700 milijonus eurų į kaimo plėtros garantijų
ir paskolų fondus. Komisija nori, kad 2014–2020 m.
laikotarpiu valstybės narės įsipareigotų jų taikymą
padidinti bent du kartus.

Dėmesys veiklos auditui: ES ATLPS
vientisumas ir įgyvendinimas (6/2015)
Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS) yra kitokia nei kitos mūsų
audituojamos politikos ir programos, kadangi jai nėra
skiriama daug lėšų iš ES biudžeto. Kita vertus, ji turi
labai didelį poveikį politikos įgyvendinimui ir piliečių
gyvenimo kokybei visoje Sąjungoje. 2005 m. įsteigta
ES ATLPS dažnai apibūdinama kaip naujoviškos kovos
su klimato kaita politikos ir geriausių pasaulyje ATL
prekybos sistemų pavyzdinis modelis. Taigi galima
būtų tikėtis, kad egzistuoja rimtas teisinis pagrindas, apimantis rinkos reglamentavimą ir priežiūrą,
teisinį tikrumą ir pagrindinės informacijos tvarkymo
sistemas. Be to, įgyvendinimo sistemų pagrindiniai
elementai turėtų būti pakankamai griežti.
2013 m. pabaigoje mūsų auditoriai ėmėsi nagrinėti ES
ATLPS vientisumui apsaugoti sukurtą teisinį pagrindą
ir faktinio sistemos įgyvendinimo priemones Komisijoje ir valstybėse narėse iki II etapo (2012 m. pabaigos). Šį darbą pagreitino rizikos, kylančios dėl kuriamos veikiančios rinkos, skirtos pasiekti ES klimato
kaitos tikslus, ir sunkumas kontroliuoti tokią „neapčiuopiamą“ veiklą („kaip pamatuoti karštą orą?“).

Mūsų auditoriai įvertino, ar ES ATLPS buvo tinkamai
valdoma. Jie ne tik atliko dokumentų patikras ir rengė
pokalbius su pareigūnais, dalyvaujančiais valdant
ES ATLPS Europos Komisijoje Briuselyje, bet ir buvo
nuvykę į penkias valstybes nares – Vokietiją, Prancūziją, Italiją, Lenkiją ir Jungtinę Karalystę – apsilankyti atitinkamose institucijose. Be to, jie peržiūrėjo dar dviejų
valstybių narių, Graikijos ir Ispanijos, dokumentaciją
ir konsultavosi su šios srities specialistais. Jie taip pat
gavo įrodymų testuodami nacionalinių institucijų
dokumentuose esančius duomenis, susijusius su šiose
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septyniose šalyse atrinktų 150 įrenginių, ir analizuodami ES sandorių žurnalo duomenis. Jie negalėjo
apsilankyti konkrečiuose įrenginiuose, kadangi jų
valdymui nėra skiriamos ES lėšos ir dėl to mūsų institucija neturi audito prieigos teisių.
Mūsų auditorių surinkti įrodymai parodė, kad išmetamųjų teršalų rinkos priežiūra yra nepakankama ir kad
nepakankamai bendradarbiauja reguliavimo institucijos. Kalbant apie konkrečius mūsų nustatytus faktus,
pažymėsime, kad mūsų auditoriai nustatė, jog reikėtų
patikslinti leidimų teisinę apibrėžtį ir kad ATLPS są
skaitų atidarymo Sąjungos registre ir sandorių stebėjimo procedūros buvo nepakankamos, kad užtikrintų
tinkamą piktnaudžiavimų kontrolę. Tai buvo „užburto
rato“ padėtis – valstybės narės negalėjo veiksmingai
stebėti tarpvalstybinių sandorių, kadangi neturėjo
tiesioginės prieigos prie centrinės duomenų bazės,
tačiau taip pat ir Komisija negalėjo jų stebėti, kadangi ji neturėjo tam teisinio pagrindo. Mūsų auditoriai
taip pat nustatė, kad stebėjimo ir ataskaitų teikimo
sistemos nebuvo suderintos tarpusavyje, ir atskleidė
kontrolės trūkumų, taip pat nustatė Komisijos gairių
trūkumą bei netinkamą ataskaitų teikimą tiek Komisijoje, tiek valstybėse narėse.

klimato kaitos tikslų iki 2020 m. ir vėliau. Atsakydama į mūsų ataskaitą Komisija sutiko, kad visos dar
neišspręstos taršos leidimų rinkos reglamentavimo
ir priežiūros problemos turėtų būti sprendžiamos
siekiant, kur būtina, pagerinti rinkos vientisumą bei
užtikrinti, kad daugelis patobulinimų būtų įgyvendinti jau III etape (2013–2020 m.) ir konkrečiai atsižvelgti
į mūsų pastabas.
Ataskaita susilaukė didelio žiniasklaidos dėmesio ir
buvo pristatyta spaudos konferencijoje akredituotiems ES žurnalistams Briuselyje. ES ir viso pasaulio
žiniasklaida pranešė, kad ES ATLPS reikalauja geresnės
priežiūros, siekiant pagerinti anglies dioksido rinką,
ir geresnės apsaugos nuo piktnaudžiavimo rinka,
įskaitant nuo sukčiavimo PVM, kuris iki šiol lieka nepažabotas. Kaip ir visų mūsų specialiųjų ataskaitų atveju,
už ataskaitą atsakingas narys Kevin Cardiff pristatė ją
Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui ir
papildomai dar Parlamento ir Tarybos aplinkos komitetams, siekiant toliau dalintis įžvalgomis, galinčiomis
prisidėti prie būsimo sprendimo dėl atitinkamų taisyklių ir reglamentų. Parlamentas ir Taryba pritarė mūsų
pastaboms ir rekomendacijoms ir ateityje atsižvelgs
į visus pasiūlymus dėl galimų šios schemos vientisumo ir įgyvenimo patobulinimų.

Remdamiesi savo nustatytais faktais mes padarėme
išvadą, kad rinkos vientisumą užtikrinantis teisinis
pagrindas buvo nepakankamai patikimas ir kad ankstesniame etape buvo rimtų įgyvendinimo trūkumų,
iš kurių dalis reikalauja tolesnių veiksmų dabartinėje
stadijoje. Nepaisant čia išvardytų problemų, mūsų
ataskaitoje aiškiai parodyta, kad ši naujoviška schema
yra nuolatos tobulinama. Šios ataskaitos skelbimo
metu vykusios diskusijos dėl ATLPS ir šios sistemos
reformos dėmesio centre buvo jos veiksmingumas ir
klausimas, ką daryti su leidimų atsargų pertekliumi.
Šis klausimas audito metu nenagrinėtas. Tačiau ši
ataskaita parodo, kad taip pat reikėtų atkreipti dėmesį
į esminius rinkos vientisumo ir įgyvendinimo klausimus, siekiant užtikrinti, kad ši pavyzdinė ES politika
būtų geriau pritaikyta mažinti išmetamųjų teršalų
kiekį ir pereiti prie mažaanglių technologijų.
Ir Komisijai, ir valstybių narių institucijoms mes pateikėme praktinių rekomendacijų, kurios gali padėti
joms pagerinti rinkos vientisumą ir sistemos įgyvendinimą bei padaryti ją tobulesniu įrankiu siekiant

Audito grupė (iš kairės į dešinę): Stefan Den Engelsen,
Emese Fésűs, Kevin Cardiff, Colm Friel.
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Ar Komisija tinkamai valdo žvejybos partnerystės susitarimus? (11/2015) – šioje SA įvertinta, ar
šie susitarimai yra gerai valdomi. Audito metu įvertinta, kaip dėl šių susitarimų buvo deramasi ir kaip
jie buvo vykdomi, kaip Komisija vykdė sužvejoto
kiekio stebėjimą ir kaip buvo atrenkamos ir kontroliuojamos finansuojamos priemonės.
Auditas parodė, kad nors apskritai šie susitarimai
buvo valdomi gerai, suderėtas tonažas dažnai
viršydavo anksčiau užregistruotus sužvejotų žuvų
kiekius. Tai nulėmė per mažą naudojimą. Kadangi
ES moka visą sumą, neatsižvelgdama į iš tikrųjų
sužvejotą kiekį, faktinės sumokėtos išlaidos dažnai
buvo didesnės už suderėtą kainą.
Taip pat trūko patikimų, nuoseklių ir išsamių
duomenų apie faktiškai ES laivyno sužvejotą kiekį.
Vesdama derybas dėl naujų susitarimų, Komisija
turėtų atsižvelgti į ankstesnius naudojimo lygius ir
geriau susieti mokėjimus su faktiniu sužvejojamų
žuvų kiekiu ir užtikrintų, kad nauja sužvejoto kiekio
duomenų baze visapusiškai naudotųsi vėliavos
valstybės narės ir kad joje būtų pateikiami patikimi
duomenys apie sužvejotą kiekį, kuriuos galima
stebėti ir nuolat atnaujinti.
Susitarimų tikslas užtikrinti atitinkamos žvejybos
tvarumą leidžiant ES laivams sužvejoti tik perteklinę šalių partnerių žuvų išteklių dalį. Tačiau audito
ataskaitoje išreikta abejonė, kad vadinamąjį „perteklių“ įmanoma patikimai apskaičiuoti, nes nėra
patikimos informacijos apie žuvų atsargas.

••

ES prioriteto – skatinti žiniomis pagrįstos kaimo
ekonomikos kūrimą – įgyvendinimui poveikį
padarė prastas žinių perteikimo ir konsultavimo
priemonių valdymas (12/2015) – šioje SA atsakoma
į klausimą, ar yra įdiegtos valdymo ir kontrolės sistemos, leidžiančios veiksmingai įgyvendinti žinių apie
kaimo plėtrą perteikimo ir konsultavimo priemones.
Audito metu nustatyta, kad ES finansuojamų
profesinio mokymo ir konsultavimo kaimo vietovėse programų vykdymas kainuoja pernelyg daug,
jos dažnai dubliuoja esamas programas ir sudaro
palankesnes sąlygas gerai įsitvirtinusiems mokymo
paslaugų teikėjams. Audito metu konstatuota, kad
valstybės narės taiko prastas valdymo procedūras ir kad Komisijos priežiūra yra nepakankama.
Valstybės narės per daug rėmėsi mokymo teikėjų
pasiūlymais ir bet kokį mokymą laikė „geru“ ir
tinkamu finansuoti viešosiomis lėšomis. Nesant
sąžiningos ir skaidrios atrankos, nuolatos buvo
atrenkami ir didžiąją dalį finansavimo gavo seniai
veiklą vykdantys ir gerai įsitvirtinę paslaugų teikėjai. Valstybės narės turėtų atrinkti mokymo veiklas,
atitinkančias kompetencijos poreikius, nustatytus
atliekant reguliarias analizes, ir vengtų rizikos, kad
atrankos procesas gali tapti pernelyg priklausomas
nuo paslaugų teikėjų.
ES remia kaimo plėtros mokymo ir konsultavimo
projektus per Europos žemės ūkio fondą kaimo
plėtrai. 2007–2013 m. laikotarpiu šiai veiklai buvo
skirta 1,3 milijardo eurų. Kartu su valstybių narių
bendruoju finansavimu, viešasis finansavimas sudaro 2,2 milijardo eurų. 2014–2020 m. ši suma gali
viršyti 4 milijardus eurų.
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ES paramos kaimo plėtrai, skirtos negamybinėms
investicijoms žemės ūkio srityje, ekonominis
veiksmingumas (20/2015) – šioje SA nagrinėjama,
kiek ekonomiškai veiksmingos yra negamybinės
investicijos, siekiant Europos žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai tikslo „tvarus žemės ūkio paskirties
žemės naudojimas“ 2007–2013 m. programavimo
laikotarpiu.
Audito metu padaryta išvada, kad parama negamybinėms investicijoms prisidėjo prie tikslų, tačiau
nebuvo ekonomiškai veiksminga. Taip buvo todėl,
kad 75 % aplankytų projektų sąnaudos buvo nepagrįstai didelės. Nors daugelis šių projektų buvo
akivaizdžiai rentabilūs, jie buvo finansuoti vien
viešosiomis lėšomis. Auditoriai aplankė keturias
valstybes nares – Portugaliją, Daniją, Jungtinę
Karalystę (Angliją) ir Italiją (Apuliją) – kurios visos
kartu iš viso panaudojo 80 % visų negamybinėms
investicijoms skirtų lėšų. Tik penki iš 28 audituotų
projektų buvo ekonomiškai veiksmingi. Ataskaitoje
įspėjama, kad ši problema gali būti susijusi ne vien
tik su projektų imtimi, kadangi problemas sąlygojo valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemų
trūkumai.
Negamybinės investicijos – tai investicijos, kurios
negeneruoja didelės grąžos ar pajamų ir reikšmingai nedidina naudos gavėjo valdos vertės, tačiau
turi teigiamą poveikį aplinkai.

••

ES parama kaimo infrastruktūrai: galimybė
racionaliau panaudoti lėšas (25/2015) – šioje SA
nagrinėjama, ar Europos Komisija ir valstybės narės
racionaliai panaudojo kaimo plėtros programų
finansavimą, skirtą infrastruktūrai, – keliams, vandentiekos sistemoms, mokyklų statybai ir kitiems
objektams.
Nors kai kurių infrastruktūros projektų poveikis
kaimo vietovėms buvo teigiamas, audito metu nustatyta, kad valstybės narės ir Komisija, taikydamos
pasidalijamąjį valdymą, lėšas panaudojo nepakankamai racionaliai. Turimus fondus buvo galima
panaudoti daug veiksmingiau. Valstybės narės ne
visuomet aiškiai pagrįsdavo ES kaimo plėtros lėšų
naudojimo poreikį ir daugiausia dėmesio skyrė
dvigubo finansavimo išvengimui, o ne veiksmingo
koordinavimo su kitais fondais užtikrinimui. Rizika,
kad projektai būtų buvę pradėti vykdyti ir be ES
lėšų, nebuvo veiksmingai valdoma, nors buvo
nustatyta tam tikrų geros praktikos pavyzdžių.
Audito metu nustatyta, kad nuo 2012 m. Komisija
ėmė taikyti aktyvesnį ir geriau suderintą metodą.
Jei jis bus tinkamai įgyvendintas, 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu finansų valdymas turėtų
pagerėti.
2007–2013 m. per kaimo plėtros programas kaimo
infrastruktūrai buvo skirta 13 milijardų ES lėšų. Su
nacionalinėmis lėšomis bendra suma siekė beveik
19 milijardų eurų.
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Europos vaidmuo pasaulyje
Užsienio politika

65 milijardai eurų

Europos vaidmuo pasaulyje apima ES išorės
santykius („užsienio politiką“), įskaitant plėtros
klausimus, bei ES pagalbą vystymuisi ir humanitarinę pagalbą.
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6%

Šiems tikslams pasiekti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ES skyrė 65 milijardus eurų, arba 6 % viso biudžeto.
2015 m. biudžetas buvo 7,5 milijardo eurų. Papildomą finansavimą skiria Europos plėtros fondas, kuris yra atskiras nuo ES
biudžeto ir todėl nėra DFP dalis.

ES policijos misija Afganistane (EUPOL): įvairūs
rezultatai (7/2015) – šioje SA įvertinta, ar EUPOL buvo gerai suplanuota ir koordinuota, ar jai
suteikta pakankamai operacinės paramos ir gairių,
ar EUPOL prisidėjo prie Afganistano nacionalinės
policijos pažangos ir ar tinkamai pasirengta laipsniškai nutraukti EUPOL darbą.
Audito metu nustatyta, kad EUPOL iš dalies pasiekė
savo tikslą padėti sukurti tvarią ir veiksmingą
Afganistano nuosavą civilinę policiją. Nors nebuvo
apmokytų, visapusiškai veikiančių Afganistano policijos pajėgų, o Afganistano policijos ir teisingumo
sistemose vyravo didelis neraštingumas ir įsišaknijusi korupcija, EUPOL pavyko padėti vykdyti Vidaus
reikalų ministerijos reformą ir padidinti šalies policijos profesionalumą. Tačiau dėl besitęsiančių sisteminių trūkumų šalies teisingumo ir policijos srityje
iškilo grėsmė EUPOL pasiektų rezultatų tvarumui
bei pačiam Afganistano policijos sektoriui, po to,
kai laipsniškai 2016 m. pabaigoje bus sustabdyta
misijos veikla.

Bendros EUPOL sąnaudos laikotarpiu nuo 2007 m.
gegužės iki 2014 m. gruodžio mėn. buvo beveik
400 milijonų eurų, beveik trečdalį šios sumos
sudarė su saugumu susijusios sąnaudos. Iki 2014 m.
pabaigos ES buvo pradėjusi iš viso 32 bendros saugumo ir gynybos politikos misijas, iš jų 16 buvo jau
užbaigtos ir sustabdytos, o 16 buvo dar vykdomos.
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ES parama kovai su kankinimu ir už mirties
bausmės panaikinimą (9/2015) – šioje SA įvertinta,
ar veiksmingai Europos demokratijos ir žmogaus
teisių rėmimo priemonė prisidėjo prie kankinimo
prevencijos, kankinimo aukų reabilitacijos ir mirties
bausmės panaikinimo.
Audito metu nustatyta, kad ES paramą gaunantys projektai dažnai nėra pakankamai tikslingi ir
jų apimtis yra ribota, kadangi finansavimas yra
paskirstytas nedidelėmis dalimis. Nors finansavimas paprastai buvo skiriamas tinkamai, Komisija
nepakankamai atsižvelgė į žmogaus teisių prioritetus kiekvienoje šalyje. Projektai dažnai nebuvo
gerai koordinuojami su kitais ES veiksmais, kaip
antai parama vystymuisi ir politiniu dialogu.
Projektai paprastai buvo įgyvendinami motyvuotų
pilietinės visuomenės organizacijų, turinčių aukštą
kompetenciją, tačiau jų atranka buvo nepakankamai griežta. Audito ataskaitoje rekomenduojama
tikslingiau naudoti finansinius išteklius, geriau juos
derinti su kitomis ES iniciatyvomis, daugiau dėmesio skirti projektų pasiūlymų atrankai ir gerinimui,
veiksmingumo matavimui ir paramos gavėjų
autonomiškumui.
Europos Sąjunga dirba pasitelkdama diplomatinius
kanalus ir teikia dotacijas nevyriausybinėms organizacijoms pagal Europos demokratijos ir žmogaus
teisių rėmimo priemonę. 2007–2013 m. buvo skirta
apie 180 dotacijų, kurios iš viso sudarė daugiau
nei 100 milijonų eurų, skirtų kovai su kankinimu ir
mirties bausmės panaikinimui.

••

ES parama medieną gaminančioms šalims pagal
FLEGT veiksmų planą (13/2015) – šioje SA nagrinėjama, ar Komisija tinkamai administravo pagal
ES FLEGT veiksmų planą teikiamą paramą, skirtą
pažaboti neteisėtą medienos ruošą.
Auditas nustatė, kad nors veiksmų planas buvo
sveikintina iniciatyva, jo rezultatai buvo menki. Parama medieną gaminančioms šalims nebuvo skirta
remiantis aiškiais kriterijais, o paramos poveikis sumenko dėl šalių, konkuruojančių dėl paramos gavimo, gausos. Susijusiose šalyse pasiektos pažangos
mastas buvo labai nevienodas. Komisijos tinkamo
planavimo trūkumas kartu su aiškių finansavimo
prioritetų medieną gaminančioms šalims stygiumi
buvo svarbūs veiksniai, prisidėję prie šios nepakankamos pažangos. Audito ataskaitoje rekomenduojama, kad Komisija nustatytų aiškius tikslus ir
jų pasiekimo būdus. Keturios šalys dar visapusiškai
neįgyvendino ES medienos reglamento, kuris buvo
pradėtas taikyti siekiant, kad neteisėtai paruošta
mediena nepatektų į ES rinką.
Pagal šį veiksmų planą 2003 ir 2013 m. 35 šalims
buvo skirta 300 milijonų eurų. Dvi šalys, Indonezija
ir Gana, nemažai pasiekė, kad jų mediena būtų
visiškai licencijuota. Tačiau apskritai pažanga buvo
vangi ir daug šalių labai stengėsi panaikinti geram
valdymui kylančias kliūtis. Praėjus dvylikai metų
po to, kai Komisija įdiegė veiksmų planą, nė viena
šalis partnerė nėra užsitikrinusi visiškai patvirtintos
licencijavimo sistemos.
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Ar AKR investicinė priemonė sukuria pridėtinę
vertę? (14/2015) – šioje SA įvertinta, ar Investicinė
priemonė suteikia papildomos naudos ES vystomojo bendradarbiavimo su AKR šalimis srityje.
Audito metu nustatyta, kad priemonė sukūrė
ES vystomojo bendradarbiavimo su AKR šalimis
pridėtinę vertę ir atitinka Sąjungos politikos tikslus.
2014 m. pabaigoje kredito linijos sudarė 28 %.
priemonės portfelio, palyginti su 14 % 2010 m.
pabaigoje. Šis dalies padidėjimas rodo, koks šiuo
metu svarbus pagal priemonę teikiamas ilgalaikis
finansavimas. Priemonė taip pat turėjo skatinamąjį
poveikį, nes pritraukė papildomo finansavimo.
Audito ataskaitoje pažymima, kad sutartinio įsipareigojimo informuoti galutinius gavėjus apie EIB /
Investicinės priemonės skiriamą finansavimą laikomasi ne visada, o techninė pagalba ne visada skiriama mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Pateiktos
rekomendacijos, kaip šias problemas spręsti.
Šiai 2003 m. įsteigtai AKR investicinei priemonei
kapitalas skiriamas iš Europos plėtros fondo, o ją
valdo Europos investicijų bankas. Per pastarąjį
dešimtmetį pagal priemonę patvirtinta 5,7 milijardo vertės vystymosi projektų. Pagal ją skiriamas
vidutinės trukmės ir ilgalaikis finansavimas, o jos
tikslas – duoti tvarios ekonominės, socialinės ir
aplinkosauginės naudos.

••

Pagal AKR-ES energetikos priemonę Rytų Afrikai
teikiama parama atsinaujinančiosios energijos
srityje (15/2015) – šioje SA įvertinta, ar Komisija
sėkmingai panaudojo energetikos priemonę,
siekdama sukurti neturtingiesiems Rytų Afrikoje
galimybę naudotis atsinaujinančiąja energija.
Audito metu nustatyta, kad taikant priemonę buvo
pasiekta svarbių rezultatų, tačiau vis dar būtina
geresnė priežiūra. Europos Komisija atrinko kelis
gerus pasiūlytus projektus, tačiau ji nepakankamai atidžiai stebėjo jų pažangą. Projektų vadovų
pateiktos ataskaitos buvo nevienodos kokybės,
o Komisija nemėgino jų priversti laikytis ataskaitų
teikimo prievolių. Kai buvo žinoma, kad įgyvendinant projektus buvo patiriama rimtų sunkumų,
Komisijos darbuotojai nepakankamai pasinaudojo
vizitais į projektus vietoje ir stebėjimo apžvalgomis, kad papildytų iš atsakingų asmenų gautą
informaciją. Ataskaitoje pateiktos rekomendacijos,
kaip ateityje griežtinti projektų atranką, kaip geriau
juos stebėti ir kaip didinti jų tvarumą.
2006–2013 m. pagal AKR-ES energetikos priemonę
buvo skirti 475 milijonai eurų iš Europos plėtros
fondų, didžioji šių lėšų dalis buvo skirta dotacijoms
projektams Užsachario Afrikoje. 2014 m. viduryje iš
viso buvo skirti 268 milijonai eurų, iš kurių 106 milijonai eurų – projektams Rytų Afrikoje, kurioje
iki šiol prieigos prie elektros lygis yra žemiausias
regione.
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Rizikos, susijusios su ES plėtros ir bendradarbiavimo veiklai taikomu į rezultatus orientuotu metodu, apžvalga (21/2015) – šis veiklos auditas buvo
atliekamas netrukus po to, kai buvo iškeltas siekis
vykdant ES vystymo ir bendradarbiavimo politiką
daugiau dėmesio skirti ne veiklai, o rezultatams.
Šioje apžvalgoje išskirtos devynios rizikos sritys:
nenuosekli su rezultatais susijusi terminija arba
nesugebėjimas nustatyti aiškios veiklos, išdirbių,
išdavų ir poveikio loginės grandinės; painiava, atsiradusi į ES programas įtraukus kompleksinius klausimus; spragos, atsiradusios dėl nesuderintų vystymosi partnerių paramos įgyvendinimo priemonių,
rezultatų sistemų ir atskaitomybės struktūrų;
vertinimo ir duomenų apie rezultatus teikimo trūkumai; konsoliduotų ataskaitų arba apžvalgų apie
tai, kokių rezultatų pasiekta naudojant ES paramą,
trūkumas; svarbių, patikimų, atnaujintų duomenų
trūkumas; požiūris į biudžeto vykdymo rezultatą
kaip į tikslą; ir veiksmų konteksto pokyčiai.

29
Apžvalga atskleidė, kad Komisija šias rizikos sritis
teisingai nustatė daugybėje įvairių dokumentų.
Vis dėlto reikia imtis papildomų veiksmų, kad
būtų išnaudotos visos Komisijos iniciatyvų, skirtų
ES vystymosi ir bendradarbiavimo rezultatams
gerinti, teikiamos galimybės. Šia prasme apžvalgoje pateikta keletas rekomendacijų, į kurias Komisija
turėtų atsižvelgti.
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Finansų ir ekonominis valdymas
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ES ekonominio valdymo sistema skirta spręsti
problemines finansines ir ekonomines tendencijas, pavyzdžiui, pernelyg didelį valdžios sektoriaus deficito ar valstybės skolos lygį, kurios gali
sustabdyti augimą ir kelia pavojų viešųjų finansų tvarumui. Ji
taip pat apima ES bankų sąjungos sukūrimą.

0

Dėmesys veiklos auditui: sunkumų
patyrusioms šalims suteikta finansinė
parama (18/2015)
Per pastaruosius keletą metų mūsų institucijai iškilo
naujų įgaliojimų ES finansų ir ekonomikos valdymo
srityje ir kaip atsaką mes ėmėme kurti būtiną vidaus
kompetenciją. Tai buvo mūsų antroji specialioji ata
skaita šia tema, paskelbta po pirmosios dėl Europos
bankininkystės institucijos 2014 m.
2008 m. Europą apėmė finansų krizė; vėliau ji virto
valstybių skolos krize. Valstybių skolos krizę lėmė įvairūs veiksniai, įskaitant nepakankamą bankų priežiūrą,
silpną valstybių fiskalinę politiką ir sunkumus, kurių
patyrė didelės finansų įstaigos ir dėl to gyventojams
teko gelbėjimo valstybės lėšomis išlaidų našta. Krizė
apėmė ES valstybes nares dviem bangomis: 2008–
2009 m. ją pirmiausia patyrė euro zonai nepriklausančios valstybės narės, vėliau ji apėmė ir euro zoną.
Mūsų auditoriai tikrino, kaip Europos Komisija valdė
pagal mokėjimų balanso priemonę ir Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę krizės metu teiktą finansinę paramą, kuriai lėšas Komisija skolinosi kapitalo rinkose, naudodama ES biudžetą kaip garantiją.
Auditas apėmė finansinę paramą, išmokėtą Vengrijai,
Latvijai, Rumunijai, Airijai ir Portugalijai; daugiausia
dėmesio skirta Komisijos vaidmeniui įgyvendinant

šias programas. Mūsų auditoriai taip pat domėjosi,
kaip Komisija bendradarbiauja su savo partneriais –
Europos Centriniu Banku Frankfurte ir Tarptautiniu
valiutos fondu Vašingtone. Rinkdami audito įrodymus
jie išsamiai nagrinėjo ir analizavo dokumentus, taip
pat apklausė Komisijos, nacionalinių institucijų, ECB ir
TVF darbuotojus. Jie neauditavo partnerių, taip pat ES
politiniu lygmeniu priimamų sprendimų.
Mūsų auditoriai nustatė, kad Europos Komisija
2008 m. finansinės krizės metu nebuvo pasirengusi reaguoti į pirmuosius prašymus dėl finansinės
paramos, kadangi neatkreipė dėmesio į įspėjančius
ženklus, ir tai iš esmės paaiškina reikšmingas su jos
valdymo procesais susijusias pradines problemas.
Jie nustatė keturis pagrindinius susirūpinimą keliančius trūkumus, susijusius su Komisijos vykdytu krizės
sprendimu: skirtingų metodų taikymą, ribotą kokybės
kontrolę, prastą priežiūrą ir nepakankamą dokumentaciją. Pailiustruosime šiuos trūkumus: auditoriai
nustatė keletą pavyzdžių, kai panašiomis aplinkybėmis šalys buvo nevienodai traktuojamos, o kai kurių
programų atveju pagalbos teikimo sąlygos nebuvo
tokios griežtos, todėl buvo lengviau užtikrinti atitiktį.
Jie taip pat nustatė, kad Komisijos darbo grupės
nepakankamai atidžiai peržiūrėjo kai kuriuos dokumentus, kad niekas kitas išskyrus šias grupes netikrino
šių pagrindinių skaičiavimų ir kad ekspertų darbas
nebuvo kruopščiai tikrinamas, o peržiūros procesas
nebuvo tinkamai dokumentuojamas.
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Tačiau auditoriai nustatė, kad, nepaisant patirties
stokos, Komisija sėkmingai valdė reformas paskatinusias paramos programas; jie pažymėjo, kad buvo
pasiekta nemažai teigiamų rezultatų, ir turint omenyje laiko stoką tai galima laikyti pasiekimu. Be to,
jie nustatė, kad krizei prasidėjus Komisija vis dažniau
naudojosi turima vidine kompetencija ir užmezgė
ryšius su įvairiais susijusių valstybių suinteresuotosiomis šalimis, o vėlesnėmis reformomis taipogi buvo
įdiegta geresnės kokybės makroekonominė priežiūra.
Auditoriai nustatė nemažai teigiamų rezultatų, pavyzdžiui, buvo pasiekti programų tikslai, iš esmės buvo
įgyvendinti peržiūrėti deficito tikslai, sumažėjo struktūrinis deficitas, o valstybės narės įvykdė daugumą
savo programose nustatytų sąlygų, nors kartais buvo
vėluojama. Programomis sėkmingai paskatinta imtis
reformų – šalys iš esmės ir toliau vykdė pagal programos sąlygas reikalaujamas reformas, o keturiose
šalyse iš penkių einamoji sąskaita buvo pakoreguota
greičiau, nei buvo tikėtasi. Mūsų auditoriai pažymėjo,
kad kai kurie nustatyti trūkumai vis dar nepašalinti ir

kad Komisija turėtų tobulinti savo finansinės paramos
valdymo procedūras. Mes pateikėme Europos Komisijai rekomendacijų, kurių tikslas – užtikrinti griežtesnį finansinės paramos valdymą visais atvejais, kai
ateityje sunkumų patiriančios valstybės narės kreipsis
pagalbos. Ataskaita buvo plačiai komentuojama, ypač
Europos žiniasklaidoje, taip pat Jungtinėse Valstijose
ir Australijoje. Kaip paprastai tai daroma su mūsų specialiosiomis ataskaitomis, ją mūsų suinteresuotosioms
šalims Parlamente ir Taryboje pristatys už ataskaitą
atsakingas narys Baudilio Tomé Muguruza.

Audito grupė (iš kairės į dešinę): Didier Lebrun, Ignacio García de Parada, Kristian Sniter, Josef Jindra, Giuseppe Diana, Baudilio Tomé
Muguruza, Adrian Savin, Daniela Hristova, Zacharias Kolias, Marco Fians, Daniel Costa de Magalhães.
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ES kredito reitingų agentūrų priežiūra – gerai
parengta, tačiau dar nėra visiškai veiksminga
(22/2015) – šioje SA nagrinėjama, ar Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) pavyko
sulaukti pripažinimo kaip kredito reitingų agentūrų
priežiūros sergėtojai Europos Sąjungoje. 2008 m.
pasaulinė finansinė krizė atkreipė dėmesį į kredito
reitingų agentūrų vaidmenį ir jų poveikį finansų
rinkoms. Tuo metu šios agentūros Europoje buvo
praktiškai nereglamentuojamos. 2011 m. joms registruoti, stebėti ir prižiūrėti buvo įsteigta Europos
vertybinių popierių ir rinkų institucija.
Audito metu padaryta išvada, kad EVPRI sukūrė
tvirtą pagrindą, kad jos taisyklės ir gairės dar nėra
užbaigtos ir kad išlieka rimtų rizikų, kurias ateityje
teks šalinti. Auditas pripažįsta, kad EVPRI pavyko
sumažinti registracijos proceso vidutinę trukmę,
tačiau pažymi, kad procesas išlieka sudėtingas.
Nors kredito reitingavimo metodikos turėtų būti
griežtos, sistemingos, tęstinės ir privalomai tvirtinamos, EVPRI metoduose daugiausia pabrėžiamas
griežtumas. Dabartinės Eurosistemos kredito
vertinimo sistemos taisyklės negarantuoja vienodų
sąlygų visoms registruotoms KRA ir dėl to susiformuoja dviejų pakopų rinkos struktūra bei susidaro
nepalanki padėtis mažoms KRA.
Auditas pateikė EVPRI rekomendacijų dėl registravimo, rizikos identifikavimo proceso atsekamumo,
priežiūros procesų ir jos IT sistemų.

••

Būtina labiau atsižvelgti į rezultatus, siekiant
pagerinti techninės pagalbos Graikijai teikimą
(19/2015) – šioje SA nagrinėjama, ar specialiosios
paskirties grupė įvykdė savo įgaliojimus ir ar Graikijai teikiama pagalba veiksmingai prisidėjo prie
reformų proceso. 2011 m. Komisija įsteigė specialiosios paskirties grupę, skirtą padėti Graikijai
koreguoti savo ekonomiką taikant plataus masto
techninę pagalbą.
Auditoriai tikrino, ar ji įvykdė savo įgaliojimus ir ar
teikiama pagalba buvo veiksmingai prisidėta prie
reformos. Jie gavo įrodymų lankydamiesi Komisijoje, pas paslaugų teikėjus, Graikijos vyriausybės departamentuose ir pas kitas suinteresuotąsias šalis.
Auditas nustatė, kad techninė pagalba Graikijos
institucijoms buvo teikiama laikantis įgaliojimų,
tačiau ji ne visuomet pakankamai skatino reformas.
Dėl neatidėliotinos padėties specialiosios paskirties
grupė buvo sukurta labai greitai, nebuvo atlikta
išsami kitų galimybių ar atskiro biudžeto analizė.
Nebuvo parengtas vienas bendras ir išsamus strateginis dokumentas, skirtas teikti pagalbą ar priimti
sprendimą dėl prioritetų.
Pagalbos skyrimas buvo tinkamas ir iš esmės atitiko
programos reikalavimus, specialiosios paskirties
grupė sukūrė lanksčią ir įvairialypę pagalbos
teikimo sistemą, tačiau projektų lygmeniu buvo
sunkumų.

Graikijos Parlamento pastatas, Atėnai.
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13,3 %

12,8 %

BNPj

65,7 %

ES biudžetas finansuojamas visų pirma pajamomis iš trijų rūšių nuosavų išteklių. Šie ištekliai
pagrįsti bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis (BNPj), pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) ir
tradiciniais nuosavais ištekliais (TNI), ypač importo į ES muitais ir cukraus mokesčiais. ES taip pat gauna ES darbuotojų
pajamų mokestį, ne ES šalių įnašus į konkrečias ES programas
ir baudas iš ES taisykles ir reglamentus pažeidusių bendrovių.
ES išlaidas turi visiškai padengti jos pajamos. 2015 m. šios
pajamos sudarė 141,3 milijardo eurų.

0

••

Kova su sukčiavimu PVM Bendrijos viduje: reikia
imtis daugiau veiksmų (24/2015) – atliekant šį
auditą domėtasi, ar ES veiksmingai kovoja su sukčiavimu PVM Bendrijos viduje. Kiekvienais metais
Europos Sąjunga dėl organizuoto nusikalstamumo grupių veiklos praranda nuo 40 iki 60 milijardų eurų savo PVM pajamų. Kadangi eksporto
prekėms ir paslaugoms iš vienos ES valstybės narės
į kitą PVM netaikomas, nusikaltėliai apgaulės būdu
gali išvengti mokesčių abiejose šalyse. Todėl atitinkamos šalys ir ES praranda pajamas.
Nustatyta rimtų trūkumų, rodančių, kad dabartinė
sistema nėra pakankamai veiksminga. ES turi priemonių kompleksą, skirtą kovai su sukčiavimu PVM
Bendrijos viduje, tačiau kai kurios jų turi būti sustiprintos ar nuosekliau taikomos. Daugumoje aplankytų valstybių narių nėra veiksmingų muitinių ir
mokestinių duomenų kryžminių patikrų; valstybių
narių mokesčių institucijos keičiasi informacija apie
PVM, tačiau yra su duomenų tikslumu, išsamumu
ir savalaikiškumu susijusių problemų; administravimo, teisminių ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas nepakankamas, o jų kompetencijos sritys
dubliuojasi.

Tam, kad sistema būtų pagerinta, reikės valstybių
narių, Europos Parlamento ir Europos Komisijos
veiksmų.
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2015 m. nuomonės

••

Prie ES finansų valdymo gerinimo mes taip pat prisidedame savo nuomonėmis dėl finansinį poveikį turinčių naujų
ar peržiūrimų teisės aktų pasiūlymų. Šių nuomonių prašo
kitos ES institucijos, o teisėkūros institucijos – Europos
Parlamentas ir Taryba – jomis naudojasi savo darbe. Mes
taip pat galime savo iniciatyva skelbti dokumentus ir
apžvalgas kitais klausimais.

••

2015 m. mes parengėme aštuonias nuomones, kurios
apėmė keletą svarbių sričių:

••

••
••

Nuomonę Nr. 1/2015 dėl pasiūlymo iš dalies keisti
reglamentą dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių;
Nuomonę Nr. 2/2015 dėl pasiūlymo iš dalies
keisti Bendrijos Augalų įvairovės biuro finansinį
reglamentą;

Išskirtinė nuomonė dėl ESIF
Atsižvelgdama į nuo 2007 m. mažėjančias investicijas,
2014 m. lapkričio mėn. Komisija paskelbė „Investicijų
planą Europai“. Šis planas pagrįstas tuo, kad Europoje
gausu investicinių poreikių ir ekonomiškai gyvybingų
projektų, kuriems trūksta finansavimo. Pagrindinis
uždavinys – našiai panaudoti santaupas ir finansinį
likvidumą, siekiant paremti tvarių darbo vietų kūrimą
ir augimą Europoje. Planas neturėtų sudaryti naštos
nacionaliniams viešiesiems finansams ar sukurti naujų
skolų. Komisija tikisi, kad planą visiškai įvykdžius
per ateinančius trejus metus bus sukurta nuo 1 iki
1,3 milijonų naujų darbo vietų ir kad per artimiausius
trejus metus (2015–2017 m.) ESIF sutelks mažiausiai
315 milijardų eurų papildomų (daugiausia ilgalaikių)
investicijų.

••

••

••

Nuomonę Nr. 3/2015 dėl siūlomo Bendros pertvarkymo valdybos finansinio reglamento;
Nuomonę Nr. 4/2015 dėl siūlomo reglamento dėl
Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) (išsamiau žr. langelį);
Nuomonę Nr. 5/2015 dėl pasiūlymo iš dalies keisti
Vidaus rinkos derinimo tarnybos Biudžeto komiteto reglamentą;
Nuomonę Nr. 6/2015 dėl pasiūlymo iš dalies keisti
Bendros pertvarkymo valdybos finansinį reglamentą;
Nuomonę Nr. 7/2015 dėl pasiūlymo iš dalies keisti
reglamentą dėl tradicinių, PVM ir BNPj pagrįstų
nuosavų išteklių ir dėl priemonių grynųjų pinigų
poreikiui patenkinti;
Nuomonę Nr. 8/2015 dėl pasiūlymo iš dalies keisti
11-ajam Europos plėtros fondui taikomą finansinį
reglamentą.

Į šią Komisijos iniciatyvą dedama daug vilčių. Siekdami prisidėti prie šios iniciatyvos sėkmės, savo nuomonėje mes atkreipėme dėmesį į klausimus, susijusius su
valdymu ir teisiniu pagrindu, atskaitomybe ir išorės
audito tvarka, taip pat su įsipareigojimais dėl viešojo sektoriaus finansų. Mes nurodėme, kad taikant
priemones, dėl kurių ES bendradarbiauja su privačiuoju sektoriumi, turi būti užtikrintas pakankamas
skaidrumo ir atskaitomybės dėl viešųjų lėšų lygis. Taip
pat tokių priemonių veiksmingumą būtina matuoti, lyginant jį su numatytais finansuojamos veiklos
tikslais. Mes atkreipėme dėmesį į tai, kad pasiūlymas
dėl Komisijos ir Europos investicinio banko susitarimų
nėra aiškus. Teisėkūros institucija atsižvelgė į mūsų
nuomonę Reglamente (ES) 2015/1017 dėl ESIF.
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Prisidėti prie ES atskaitomybės aukšto
lygio renginiais ir konferencijomis
Suvokimą, koks svarbus yra patikimas finansų valdymas
ir ES finansų kontrolė, mes taip pat stipriname rengdami
konferencijas, skirtas sritims, kuriose mes nustatėme rizikų ir kuriose mūsų audito patirtis leidžia mums pagerinti
ES atskaitomybę. 2015 m., siekdami savo strateginio tikslo
ES atskaitomybės procese dirbti su savo partneriais, mes
surengėme dvi tokias konferencijas, kurias pristatome
toliau.

Audito Rūmų konferencija ES
energijos tiekimo saugumo tema
2015 m. gegužės 5 d. mes surengėme konferenciją
Briuselyje ES energijos tiekimo saugumo tema, pateikdami mūsų suinteresuotosioms šalims iš ES institucijų,
valstybių narių, energetikos sektoriaus ir mokslo įstaigų neutralią, nepriklausomą platformą diskusijoms dėl
ES iškilusių energetinio saugumo iššūkių.
Konferenciją pradėjo mūsų Pirmininkas Vítor Caldeira,
o pagrindinį pranešimą padarė Komisijos Pirmininko
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Taip pat šiais metais savo patalpose mes surengėme
seminarų su vidaus ir išorės ekspertais, kurių tikslas
buvo pasidalyti žiniomis apie pastarojo meto ES politikų
pokyčius ir pagerinti mūsų audito planavimą ir darbą.
Pavyzdžiui, spalio mėn. mes surengėme seminarą, skirtą
pažangai, pasiektai vykdant Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformą, kuriame dalyvavo Komisijos žemės
ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato atstovai.

pavaduotojas Maroš Šefčovič. Konferencijos, kuriai
pirmininkavo mūsų nariai Szabolcs Fazakas ir Phil
Wynn Owen, metu vyko viešos diskusijos dviem
esminiais klausimais: kas trukdo baigti kurti energijos vidaus rinką ir gyvybinis Ukrainos, kaip vieno iš
svarbiausių tranzitinių maršrutų, vaidmuo užtikrinant
Europos energetinį saugumą.
Mes surengėme šią konferenciją todėl, kad šioje srityje Europai iškilo keletas rimtų tarpusavyje susijusių
iššūkių. Šie iššūkiai susiję su energijos vidaus rinkos
kūrimu, siekiant padidinti ES ekonomikos konkurencingumą, spręsti klimato kaitos problemas ir padidinti
energijos tiekimo saugumą.
Mūsų institucija taip pat vis daugiau dėmesio skiria
audito darbui energetikos ir klimato kaitos klausimais.
Mes jau parengėme keletą specialiųjų ataskaitų tokiomis temomis, kaip energijos vidaus rinka ir energijos
tiekimo saugumas, efektyvus energijos vartojimas
ir atsinaujinančioji energija. Be to, mes numatome
parengti daugiau ataskaitų šiomis temomis, kaip antai
ES pagalba Ukrainai, ES lėšų panaudojimas klimato
politikai, taip pat esame numatę padėties apžvalgą ES
energijos ir klimato klausimais.

Audito grupė (iš kairės į dešinę): Szabolcs Fazakas, Maroš Šefčovič,
Vítor Caldeira, Phil Wynn Owen.

Mes siekiame prisidėti prie ES energetikos valdymo ir
šia konferencija mes pademonstravome, kad mes taip
pat siekiame palengvinti demokratinę diskusiją šiais
klausimais.
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Audito Rūmų konferencija
vystomosios pagalbos ateities tema
2015 m. spalio 20 ir 21 d. Europos vystomojo bendradarbiavimo metų, naujų pasaulinių tvaraus vystymosi
tikslų priėmimo ir Liuksemburgo pirmininkavimo
Europos Vadovų Tarybai proga mes surengėme Liuksemburge tarptautinę konferenciją Europos vystomosios pagalbos po 2015 m. tema.
Šioje dviejų dienų konferencijoje, kuriai pirmininkavo
Audito Rūmų narė Danièle Lamarque, įžanginį žodį
pasakė mūsų pirmininkas Vítor Caldeira, taip pat pranešimus padarė: Tarybai pirmininkaujančios valstybės
vardu, Liuksemburgo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos ministras Romain Schneider, Parlamento Vystymosi komiteto pirmininkė Linda McAvan,
už vystymąsi atsakingas Komisijos narys Neven
Mimica ir JT generalinio sekretoriaus pavaduotojas
Grete Faremo. Konferencijos išvadas pristatė Liuksemburgo Deputatų rūmų Užsienio ir Europos reikalų bei
Gynybos komiteto pirmininkas Marc Angel.
ES yra didžiausia paramos teikėja pasaulyje ir dirba
bendradarbiaudama su daugeliu viešų ir privačių
partnerių, įskaitant tarptautines organizacijas, fondus,
NVO ir valstybes. Darosi vis labiau svarbu užtikrinti,
kad parama yra veiksminga, atkreipiant ypatingą dėmesį jos skyrimo ir vertinimo kriterijams. Šiuo klausimu mūsų institucija vaidina ypatingą vaidmenį.
Naujieji JT tvarumo tikslai 2015–2030 metams yra
ambicingesni nei ankstesnieji tūkstantmečio vystymosi tikslai ir verčia suinteresuotąsias šalis „mastyti ir

veikti kitaip“. Dalyviai sutarė, kad vystomoji pagalba
turi būti suderinta su aplinkos, energetikos, migracijos
ir kitomis politikomis ir išplėsti suinteresuotųjų šalių
ratą.
Kita vertus, vystymosi agentūros turi prisitaikyti prie
naujų sąlygų, kai vis labiau įvairinamas finansavimas
ir finansavimo priemonės: naujoviškos finansinės
priemonės padeda didinti sverto poveikį ir priartina
finansavimą prie rinkos sąlygų, tačiau tuo pat metu
tampa sudėtingesni finansiniai sprendimai ir pagalbos pridėtinės vertės vertinimas.
Europos Komisija pristatė vieno į rezultatus orientuoto biudžeto projektą, kurio tikslas bus aiškiau nustatyti, kaip panaudojamos ES lėšos ir kokių pasiekiama
rezultatų. Tuo tikslu sudaryta jungtinė tarpinstitucinė
darbo grupė, kurioje bus ir Audito Rūmų atstovai.
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Santykiai su suinteresuotosiomis
šalimis
Europos parlamentas ir ES Taryba
Mūsų indėlio į ES atskaitomybę dydis didžia dalimi
priklauso nuo to, kaip mūsų darbo rezultatais teisėkūros
ir atskaitomybės procese pasinaudos mūsų pagrindiniai
partneriai. Mūsų partneriai yra politinės institucijos, atsakingos už ES lėšų panaudojimo viešąją priežiūrą: tai Europos Parlamentas, ES Taryba ir nacionaliniai parlamentai.
Vadovaudamiesi savo 2013–2017 m. strategija, ypatingą
dėmesį skyrėme savo darbo santykių su Europos Parlamentu ir Taryba stiprinimui.
Mūsų pirmininkas ir nariai palaiko reguliarius santykius su
Europos Parlamento komitetais, ypač su Biudžeto kontrolės komitetu (CONT), kuris yra mūsų pagrindinis partneris.
2015 m. pirmininkas Vítor Caldeira dalyvavo dviejuose
CONT komiteto posėdžiuose ir ten pristatė mūsų metinę
darbo programą ir metines ataskaitas, taip pat dviejose
Europos Parlamento plenarinėse sesijose, kur pristatė
mūsų metines ataskaitas ir dalyvavo biudžeto įvykdymo
patvirtinimo diskusijose. Mūsų už tarpinstitucinius ryšius
atsakingo nario Ville Itälä iniciatyva, pirmininkas Caldeira
taip pat prastatė mūsų 2015 m. darbo programą komitetų pirmininkų konferencijai ir konsultavosi su jais jų
prioritetinių sričių klausimais, kad geriau galėtų planuoti

mūsų 2016 m. darbo programą. 2015 m. spalio mėn. CONT
komiteto atstovai lankėsi Audito Rūmuose su darbo vizitu
ir vėliau tęsė metinių dvišalių posėdžių mūsų patalpose
Liuksemburge praktiką, tuo tarpu mūsų atstovai dalyvavo
CONT rengiamuose vizituose į valstybes nares ir paramą
gaunančias šalis, pavyzdžiui, į Graikiją ir Serbiją.
2015 m. mūsų nariai atstovavo mūsų institucijai 29-iuose
CONT komiteto posėdžiuose mūsų metinių ir specialiųjų
ataskaitų temomis. Be to, mūsų nariai pristatė devynias
specialiąsias ataskaitas atitinkamuose komitetuose.
Mes taip pat surengėme jungtinį posėdį su Parlamento
Žemės ūkio ir aplinkos komitetais, skirtą bendro intereso
klausimams aptarti, ir užmezgėme bendradarbiavimą su
Parlamento tyrimų tarnyba, kad paskatintume efektyvesnį dalijimąsi žiniomis tarp mūsų kolegijų ir šios tarnybos.
Mes taip pat pradėjome glaudų bendradarbiavimą su Taryba, siekdami išplėsti ir pagerinti mūsų tarpinstitucinius
santykius, įskaitant santykius su jai pirmininkaujančiomis
valstybėmis. Lapkričio mėn., Liuksemburgui pirmininkaujant Tarybai, pirmininkas V. Caldeira susitiko su Liuksemburgo finansų ministru ir Ekonomikos ir finansų reikalų
tarybos (ECOFIN) pirmininku Pierre Gramegna ir aptarė
su juo, kaip bus atsižvelgta į mūsų 2014 m. metines ata
skaitas per 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Mes
pristatėme savo 2015 m. darbo programą ir 15 specialiųjų
ataskaitų įvairios sudėties Tarybos darbo grupėms. Be
to, pristatėme įvairius mūsų metinės ataskaitos skyrius
Tarybos biudžeto komitetui kaip pagrindą biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai.

Metinis Audito Rūmų ir Europos Parlamento biudžeto kontrolės komiteto posėdis.
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Partnerystės su nacionaliniais
parlamentais ir institucijomis stiprinimas
2015 m. mes glaudžiai bendradarbiavome su mūsų suinteresuotosiomis šalimis valstybėse narėse. Mes sistemingai informavome nacionalinius parlamentus apie savo
darbą. Be to, mūsų pirmininkas ir nariai pristatė mūsų
metinę ataskaitą nacionaliniams parlamentams ir institucijoms daugumoje valstybių narių. Mes taip pat rengėme
posėdžius su nacionalinių parlamentų ir institucijų atstovais mūsų patalpose ir valstybėse šalyse.
Mes tęsėme 2014 m. pradėtą iniciatyvą rengti aukšto
lygio vizitus į ES valstybes nares, siekiant stiprinti partnerystę su nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už ES
finansų valdymą ir kontrolę.
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Be šio vizito į Lenkiją, papildomai buvo surengti aukšto
lygio vizitai į Čekiją (2015 m. birželio mėn.) ir į Bulgariją
(2015 m. lapkričio mėn.). Čekijoje mūsų atstovai susitiko
su Čekijos Prezidentu Miloš Zeman, Ministru Pirmininku
ir Parlamento atstovais. Jie taip pat dalyvavo bendroje
Deputatų Rūmų biudžeto kontrolės ir užsienio reikalų komitetų sesijoje, kur buvo aptariami Čekijai svarbūs ankstesniojo programavimo laikotarpio BŽŪP ir sanglaudos
auditų rezultatai. Šio vizito metu jie prisidėjo prie Čekijos
AAI surengtos konferencijos elektroninių duomenų ir jų
svarbos ateities auditams tema. Vizito į Bulgariją metu
mūsų delegacija dalyvavo posėdžiuose su Respublikos
Prezidentu Rosen Plevneliev, Ministru Pirmininku Boyko
Borissov, Parlamento Pirmininke Tsetska Tsacheva ir kitais
Parlamento atstovais. Jie taip pat dalyvavo konferencijoje
apie išorės audito vaidmenį viešojo sektoriaus valdyme,
skirtoje 135-osioms Bulgarijos AAI įsteigimo ir 20-osioms
jos atkūrimo metinėms.

2015 m. balandžio mėn. mūsų institucijos aukšto lygio
delegacija lankėsi Lenkijoje, siekdama pabrėžti viešojo
audito ir atskaitomybės svarbą ES lėšoms, stiprinti ES
matomumą šiuo atžvilgiu ir užmegzti dialogą su atitinkamomis Lenkijos institucijomis. Vizitas apėmė susitikimus
su Lenkijos Prezidentu Bronisław Komorowski, Ministro
Pirmininko kanceliarijos vadovu, abiem Parlamento rūmais, vyriausybiniais ir vietos savivaldos organais ir ypač
su Lenkijos AAI. Susitikimų metu buvo diskutuojama apie
atskaitomybę ir viešąją kontrolę, atsižvelgiant į mūsų
neseniai pasirodžiusią padėties apžvalgą dėl ES atskaitomybės ir viešojo audito sistemos. Posėdžiuose, surengtuose su Finansų, infrastruktūros ir vystymosi bei Žemės
ūkio ir kaimo plėtros ministerijomis buvo proga aptarti
mūsų padėties apžvalgas, kurios yra mūsų atitinkamų
auditų ir geriausios praktikos rezultatas. Mūsų delegacija
lankėsi dviejuose ES finansuojamuose projektuose, kurių
vieną valdė viešosios institucijos, o kitą – privatus naudos
gavėjas.

Iš kairės į dešinę: Audito Rūmų pirmininkas Vítor Caldeira, Lenkijos AAI
(NIK) pirmininkas Krzysztof Kwiatkowski, Europos Audito Rūmų narys
nuo Lenkijos Augustyn Kubik.
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Bendradarbiavimas su
aukščiausiosiomis audito institucijomis
Audito Rūmai bendradarbiauja su kitomis aukščiausiomis
audito institucijomis (AAI) visų pirma per:

••
••
••

ES valstybių narių AAI ryšių palaikymo komitetą;
ES šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių AAI tinklą ir
tarptautines viešojo audito institucijų organizacijas, 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 mes aktyviai bendradarbiaujame su ES valstybių narių AAI: rengiamas metinis
posėdis bei kuriamos įvairios darbo grupės, tinklai ir
specialiosios grupės konkretiems bendro intereso klausimams spręsti.
2015 m. Ryšių palaikymo komitetas posėdžiavo Rygoje.
Buvo diskutuojama šiomis temomis: Europos strateginių
investicijų fondo (ESIF), pažeidimų ir sukčiavimo prevencijos ir kovos su jais, ir 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos. Taip pat buvo aptarti klausimai, susiję su
Bendru priežiūros mechanizmu (BPM). Ryšių palaikymo
komitetas priėmė pareiškimą dėl BPM atskaitomybės ir
audito tvarkos, adresuotą nacionaliniams parlamentams,
vyriausybėms ir atitinkamoms ES institucijoms ir įstaigoms. Be to, Ryšių palaikymo komitetas pritarė pasiūlymams vykdyti lygiagrečius auditus šiomis temomis: BPM
įvedimas, struktūrinių fondų indėlis į strategiją „Europa
2020“ ir viešųjų finansų tvarumui gresiančios rizikos.
2015 m. lapkričio mėn. Audito Rūmai surengė įžanginį

Struktūrinių fondų VII darbo grupės posėdį, kuriame
turėjo būti susitarta dėl naujo daugiašalio lygiagretaus
audito, kuris įvertins, kokiu mastu ES dotacijos veiksmingai prisideda prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo užimtumo ir švietimo srityse darbo plano.

ES šalių kandidačių ir potencialių šalių
kandidačių aukščiausių audito institucijų
tinklas
Su ES šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių AAI
mes visų pirma bendradarbiaujame per tinklą1, primenantį ryšių palaikymo komitetą.
2015 m. mes ir toliau rėmėme šį tinklą, vykdydami lygiagretų veiklos auditą energijos vartojimo efektyvumo
tema. Baigiamasis šio projekto praktinis seminaras buvo
surengtas Audito Rūmų patalpose Liuksemburge 2015 m.
gegužės mėnesį. Nuo 2016 m. Audito Rūmai dalyvaus
rengiant naujus su veiksmingumu, taip pat su finansų
auditu susijusius projektus.
2015 m. gegužės mėn. Audito Rūmų atstovai dalyvavo
renginyje, skirtame Albanijos AAI įsteigimo 90-osioms
metinėms. Šia proga pirmininkas Caldeira susitiko su
Respublikos Prezidentu Bujar Nishani.
Aštuoni AAI tinklui atstovaujantys auditoriai dalyvavo
mūsų 2015 m. stažuočių programoje.

1

2015 m. sausio mėn. tinklui priklausė šešios šalys kandidatės
(Albanija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija,
Islandija, Juodkalnija, Serbija ir Turkija) bei viena potenciali
šalis kandidatė (Bosnija ir Hercegovina). Nuo 2013 m.
lapkričio mėn. stebėtojo teisėmis į tinklą buvo priimtas
Kosovas*.

*

Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka
JT ST rezoliuciją 1244 bei TTT nuomonę dėl Kosovo
nepriklausomybės deklaracijos.
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Daugiašalis (INTOSAI–EUROSAI) ir dvišalis
bendradarbiavimas
2015 m. mes ir toliau aktyviai dalyvavome INTOSAI ir
EUROSAI darbo organų veikloje ir prie jos prisidėjome.
Lapkričio mėn. Audito Rūmų atstovas buvo paskirtas
INTOSAI profesinių standartų komiteto pirmininko pavaduotoju nuo 2016 m. pabaigoje vyksiančio kongreso
(INCOSAI) ir tai atspindi mūsų siekį toliau didinti mūsų
įnašą į viešojo audito standartų diegimo procesą.
Mes taip pat toliau aktyviai dalyvavome EUROSAI valdybos ir darbo organų veikloje. EUROSAI pirmininkaujančios Ukrainos AAI prašymu mes sutikome surengti savo
patalpose pirmąjį Darbo grupės katastrofoms ir nelaimėms skirtų lėšų audito klausimams posėdį.
Mūsų institucija taip pat buvo aktyvi EUROSAI specialiosios paskirties grupės audito ir etikos klausimams, kurios
tikslas skatinti AAI ir viešųjų organizacijų etišką elgesį ir
sąžiningumą, narė. Šios specialiosios paskirties grupės
pagrindinis tikslas – stiprinti ir apibrėžti etiško elgesio
valdymą, pasitelkiant praktiškas ir realistiškas priemones,
padedančias aukščiausiosioms audito institucijoms jų
kasdieniame darbe.
Mes dalyvavome 5-ojoje EUROSAI–ARABOSAI jungtinėje
konferencijoje, kurioje buvo apžvelgti vyriausybiniai
gelbėjimo planai, ir 2-ojoje EUROSAI jaunimo konferencijoje, kurioje jauniems auditoriams suteikiama galimybė
aptarti aktualius klausimus.
Mes taip pat dalyvavome AAI globalaus pasaulio lyderystės forume, kurio centrinė tema buvo viešojo sektoriaus
auditorių vaidmuo 2030 metais.
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Mūsų institucija palaiko gerus dvišalius santykius su
kitomis AAI. 2015 m. vykdyta veikla apėmė, pavyzdžiui,
mūsų delegacijos dalyvavimą tarptautiniame seminare,
kurį Varšuvoje surengė Lenkijos AAI Gruzijos, Moldovos
ir Ukrainos auditoriams. Jame mūsų atstovai su Čekijos,
Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos ir Slovakijos AAI
aptarė jų patirtį vystymosi ir gebėjimų stiprinimo srityje
rengiantis narystei ES, taip pat surengė mokymą, skirtą
mūsų atitikties ir veiklos auditų metodikai.

Bendradarbiavimas su AAI rengiant tarptautines
tarpusavio peržiūras
Tarpusavio peržiūros yra dažnai naudojamas metodas,
skirtas skatinti geriausias praktikas ir kokybės užtikrinimą.
INTOSAI pakomitetis tarpusavio peržiūrų klausimams yra
atsakingas už aktualių tarptautinių aukščiausiųjų audito
institucijų standartų gairės (ISSAI 5600) palaikymą, atnaujinimą ir saugojimą. 2015 m. mes svariai prisidėjome
prie šios gairės peržiūros: ji bus pristatyta tvirtinti 2016 m.
INCOSAI kongresui.
Mes taip pat ėmėmės iniciatorių vaidmens surengiant
tarptautines Latvijos, Ispanijos ir Šveicarijos tarpusavio
peržiūras. Latvijos AAI peržiūros aprėptis buvo labai plati
ir apėmė finansinio, atitikties ir veiklos auditų metodikas
ir praktikas, taip pat pagalbinių funkcijų efektyvumą.
Ispanijos AAI peržiūra, kurią vykdė Portugalijos AAI, taip
pat apėmė daug institucijos veikimo aspektų. Šveicarijos
AAI atveju mes buvome vienintelis apžvalgininkas. Ši
peržiūra apėmė AAI strategijos aktualumo, taip pat jos
programavimo ir kokybės kontrolės procesų vertinimą.

Mūsų valdymas

Audito Rūmų kolegija
Audito Rūmų kolegiją sudaro po vieną narį iš kiekvienos
valstybės narės: jie skiriami šešerių metų kadencijai.
Juos Taryba, atsižvelgdama į atitinkamų valstybių narių
pateiktas kandidatūras ir pasikonsultavusi su Europos
Parlamentu, skiria šešerių metų kadencijai. Sutartis reikalauja, kad savo pareigas jie atliktų visiškai nepriklausomai
ir vadovautųsi bendru Europos Sąjungos interesu.
Nariai iš savo tarpo išrenka pirmininką trejų metų kadencijai. Pirmininko ir narių kadencijas galima atnaujinti.
Dauguma narių yra paskiriami į vieną iš penkių kolegijų,
kuriose yra tvirtinamos ataskaitos, nuomonės ir pozicijos,
taip pat priimami sprendimai dėl platesnių strateginių ir
administracinių klausimų. Kiekvienas narys taip pat yra

Audito Rūmų kolegija 2015 m. gruodžio 31 d.
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atsakingas už jam pačiam pavestas užduotis, kurios visų
pirma yra susijusios su auditu. Narys koordinuoja atitinkamas audito grupes, o jam talkina jo kabineto darbuotojai.
Ataskaitos, nuomonės ar pozicijos pristatomos kolegijai
ir / arba visos sudėties Audito Rūmų kolegijai tvirtinti, po
to – Europos Parlamentui, Tarybai ir kitoms suinteresuotosioms šalims, įskaitant žiniasklaidą. Atskirais atvejais ir
narių iniciatyva ataskaita gali būti pristatyta atitinkamos
valstybės narės valdžios institucijoms. Vienam mūsų
nariui – Ville Itälä – mes patikėjome būti atsakingam už
tarpinstitucinius santykius.
2015 m. Europos Sąjungos Taryba, atsižvelgdama į valstybių narių pasiūlytą kandidatūrą ir pasikonsultavusi su
Europos Parlamentu, paskyrė naują Audito Rūmų narę –
Bettina Jakobsen (Danija). Ji paskirta kadencijai nuo
2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d., t. y. likusią
ankstesnio Danijos nario Henrik Otbo, netikėtai mirusio
2015 m. vasario mėn., kadencijos dalį.
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Europos Audito Rūmai: organizacinė struktūra

Pirmininkas

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Portugalija

I kolegija

Seniūnas

Gamtos išteklių
išsaugojimas ir
valdymas
Augustyn KUBIK
Lenkija

II kolegija

Jan KINŠT
Čekija

Kersti KALJULAID
Estija

Rasa BUDBERGYTĖ
Lietuva

Nikolaos MILIONIS
Graikija

Bettina JAKOBSEN
Danija

Ladislav BALKO
Slovakija

Iliana IVANOVA
Bulgarija

George PUFAN
Rumunija

Phil WYNN OWEN
Jungtinė Karalystė

Oskar HERICS
Austrija

Szabolcs FAZAKAS
Vengrija

Hans Gustaf WESSBERG
Švedija

Danièle LAMARQUE
Prancūzija

Klaus-Heiner LEHNE
Vokietija

Louis GALEA
Malta

Pietro RUSSO
Italija

Baudilio TOMÉ MUGURUZA Neven MATES
Ispanija
Kroatija

Seniūnas

Regioninė politika,
transportas ir
energetika
Henri GRETHEN
Liuksemburgas

III kolegija

Seniūnas

Išorės veiksmai

Karel PINXTEN
Belgija

IV kolegija

Seniūnas

Pajamos, moksliniai
tyrimai ir vidaus
politikos, Europos
Sąjungos institucijos
ir įstaigos
Milan Martin CVIKL
Slovėnija

CEAD kolegija

Seniūnas

Alex BRENNINKMEIJER
Nyderlandai

MIR

Koordinavimas,
vertinimas,
užtikrinimas ir
plėtotė

Už tarpinstitucinius
ryšius atsakingas
narys
Igors LUDBORŽS
Latvija

Lazaros S. LAZAROU
Kipras

Kevin CARDIFF
Airija

Ville ITÄLÄ
Suomija
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Audito Rūmų 2013–2017 m. strategija:
nuolatinė pažanga
Mūsų penkmečio strategijos tikslas – kiek įmanoma
labiau padidinti savo indėlį užtikrinant ES viešąją atskaitomybę. Mūsų pagrindiniai prioritetai siekiant šio tikslo
pateikti toliau diagramose.

Daugelis mūsų strategijoje nustatytų iniciatyvų jau
įgyvendinta. Mes padidinome savo išdirbių įvairovę,
padarėme intensyvesnius ir išplėtėme savo santykius su
suinteresuotosiomis šalimis, paspartinome savo audito
procedūras ir patobulinome savo veiksmingumo matavimo būdus. 2015 m. mes nusprendėme reformuoti
savo organizaciją. Tokiu būtu mes atsiliepėme į Europos
Parlamento rekomendaciją dėl Audito Rūmų vaidmens
ateityje, taip pat į 2014 m. mūsų veiklos veiksmingumo
audito tarptautinę tarpusavio peržiūrą.

Audito Rūmų 2013–2017 m. strateginiai prioritetai

SAVO PRODUKTAIS
PIRMIAUSIA SIEKTI GERINTI
ES ATSKAITOMYBĘ

ATSKAITOMYBĖS PROCESE
DIRBTI SU SAVO PARTNERIAIS

01

DEMONSTRUOTI
SAVO VEIKSMINGUMĄ
IR ATSKAITOMYBĘ

02
03

05

UŽTIKRINTI
SAVO TĘSTINĮ
PROFESIONALUMĄ

04
GERIAU PANAUDOTI
SAVO ŽINIAS, ĮGŪDŽIUS
IR PROFESINĘ PATIRTĮ
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LOGINIS PAGRINDIMAS

Audito Rūmų reforma
1 TIKSLAS

2 TIKSLAS

TOLIAU RACIONALIZUOTI MŪSŲ
AUDITO PROCESĄ

MŪSŲ ORGANIZACIJOJE PRADĖTI TAIKYTI
UŽDUOTIMI GRINDŽIAMĄ METODĄ

OPERATYVIAI
REAGUOTI Į
SPARČIAI
KINTANČIĄ
APLINKĄ

LANKSČIAI SKIRTI
TIESIOGINIUS
IŠTEKLIUS
PRIORITETINĖMS
AUDITO
UŽDUOTIMS

LAIKU
PRISTATYTI
PRODUKTUS

GERIAU
INFORMUOTI
APIE MŪSŲ
VAIDMENĮ IR
DARBĄ

IMPULSAS

TVARKARAŠTIS

2013–2017 m.
strategijos
parengimas

PRIEMONĖS

2012

- 10 pagrindinių
veiksmų

Tarpusavio peržiūra,
kurią atliks
Vokietijos AAI
Prancūzija ir Švedija

Europos Parlamentas
ataskaita dėl EAR
ateities

2014

2013

- Konsultavimas
- Rūmų sprendimai
- Bendras planas

Rengiantis tapti
užduotimis
grindžiamą
organizacija

Operatyviai
reaguojantys EAR

2015

2016

- Detalus planas
- Bandomieji
- Įgyvendinimas

- Įsigalioja:
2016 01 01
- Mokymas ir
kitos priemonės
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Operatyviai reaguoti į sparčiai
besikeičiančią aplinką
Mes parengėme naują darbo programavimo procesą,
kuris atveria galimybę planuoti mūsų darbą ir rengti
jo tvarkaraštį remiantis visos institucijos prioritetais ir
išsamia rizikos peržiūra. Nuo šiol, planuodami darbą
ir siekdami padaryti mūsų ataskaitas kuo aktualesnes,
mes sistemingai atsižvelgiame į suinteresuotųjų šalių
nuomones. Padedami už tarpinstitucinius ryšius atsakingo nario, mūsų pirmininkas ir nariai palaiko ryšius
su ES suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant Europos
Parlamento komitetus.

Lanksčiai nukreipti išteklius
į prioritetines audito užduotis
Savo darbuotojus, kurie iki šiol priklausė skyriams,
mes organizavome į lanksčias grupes pagal užduotis, tokiu būdu jie gali būti lengviau nukreipiami
į prioritetines užduotis. Tai reiškia, kad nuo šiol mes
skiriame „tinkamą žmogų tinkamam darbui“ ir tokiu
būdu pajungiame jo įgūdžius ir potencialą. Ši reforma taip pat leidžia lanksčiau valdyti mūsų instituciją:
skyrių vadovai tapo pagrindiniais vadybininkais ir,
vadovaujami savo direktoriaus, jie dalijasi valdymo
užduotis ir užtikrina kokybę bei ekspertinę priežiūrą.
Mes taip pat praturtinome savo patirtį audito srityse ir
įvedėme dalijimosi žiniomis įrankius, siekdami toliau
tobulinti savo žinių valdymo procesus.

Laiku pristatyti
produktus
Mes racionalizavome savo audito procedūras ir
supaprastinome užduočių valdymą ir dabar galime
pristatyti savo produktus tinkamu laiku. Pastaraisiais
metais mes nuolatos trumpinome vidutinį specialiųjų
ataskaitų parengimo laiką ir reforma padės mums
ir toliau jį trumpinti. Tai bus ypač svarbu įsigaliojus
naujajam Finansiniam reglamentui.

Geriau informuoti apie mūsų
vaidmenį ir darbą
Mes pertvarkėme savo metinę ataskaitą taip, kad
ji atspindėtų daugiametės finansinės programos
išlaidų kategorijas, ir dabar ją patogiau naudoti ir
lengviau skaityti. Metinėje atskaitoje mes nuo šiol
teikiame daugiamečius duomenis apie didžiausias
lėšų panaudojimo sritis ir taip pat apie veiksmingumą.
Mes taip pat sustiprinome savo komunikacijos ir ryšių
su suinteresuotosiomis šalimis funkcijas, kaip antai
įdarbinome atstovą ryšiams.
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Veiksmingumo matavimas
Nuo 2008 m. mes taikome pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR), leidžiančius informuoti vadovybę
apie pažangą siekiant tikslų, paremti sprendimų priėmimą ir teikti informaciją apie veiklos rezultatus suinteresuotosioms šalims. Jie atspindi mūsų prioritetus ir parodo
mūsų, kaip profesionalios audito institucijos, darbo
rezultatus ir atskaitomybę.
Rodikliai yra skirti įvertinti pagrindinius mūsų darbo
kokybės ir poveikio elementus, visų pirma atkreipiant
dėmesį į pagrindinių suinteresuotųjų šalių nuomonę ir
į tai, kaip efektyviai ir veiksmingai mes panaudojame
išteklius. PVRR buvo atnaujinti 2013–2017 m. strateginiam
laikotarpiui.

Suinteresuotųjų šalių vertinimas
Mes paprašėme savo pagrindinių suinteresuotųjų šalių –
Europos Parlamento biudžeto kontrolės komiteto ir
Biudžeto komiteto, Tarybos biudžeto komiteto, pagrindinių audituojamųjų Komisijoje ir ES agentūrose ir ES
AAI vadovų – įvertinti mūsų 2015 m. paskelbtų ataskaitų
naudingumą ir poveikį pagal penkiabalę vertinimo skalę
nuo „labai mažo“ iki „labai didelio“.
Atsakymai rodo, kad 90 % pagrindinių suinteresuotųjų
šalių vertina Audito Rūmų ataskaitas kaip naudingas savo
darbui (2014 m. 94 %) ir 92 % jų mano, kad jos turi poveikį (2014 m. 91 %).

Suinteresuotųjų šalių vertinimas

Mūsų 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 valdymą. Be to, mes vertiname, kaip
esame pristatomi žiniasklaidoje.

Labai žemas
Žemas

10 %

Vidutinis
Aukštas

21 %

Labai aukštas
Ataskaitų naudingumas

45 %

Tikėtinas ataskaitų poveikis

2%
6%
0%

24 %

23 %
20 %

45 %
40 %

60 %

24 %
80 %

100 %
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Ekspertų peržiūros

Ekspertų vykdomos EAR ataskaitų peržiūros
Kiekvienais metais nepriklausomi išorės ekspertai, atlikdami kokybės vertinimą, peržiūri mūsų ataskaitų imties
turinį ir pateikimą. 2015 m. ekspertai įvertino keturias
mūsų specialiąsias ataskaitas. Įvairių ataskaitų aspektų
kokybė buvo įvertinta pagal keturių balų vertinimo skalę
nuo „labai blogo“ (1) iki „aukštos kokybės“ (4).
2015 m. ekspertų įvertinimai buvo geriausi per pastaruosius ketverius metus abiejų rūšių ataskaitų atveju – bendras vidurkis sudarė 3,3.

2012

3,0

2013

3,0

2014

3,1

2015

3,3
0

1

2

3

4
Kokybės vertinimas

Atsižvelgimas į rekomendacijas
Mes prisidedame prie ES finansų valdymo gerinimo visų
pirma savo audito ataskaitų rekomendacijomis Komisijai ir kitiems audituojamiesiems subjektams. Kai kurias
rekomendacijas galima įgyvendinti greitai, o kitoms dėl
jų sudėtingumo prireikia daugiau laiko.
Mes sistemingai stebime, kaip audituojami subjektai įgyvendino mūsų rekomendacijas. 2015 m. pabaigoje buvo
įgyvendinta 73 % iš maždaug šešių šimtų 2012–2015 m.
pateiktų rekomendacijų. Šis įgyvendinimo lygis yra didesnis, palyginti su 2014 m. nustatytu 2011–2014 m. pateiktų
rekomendacijų 69 % įgyvendinimo lygiu.

Audito Rūmų rekomendacijų įgyvendinimas
pagal metus
100 %
80 %
60 %
40 %

91 %

80 %

50 %

50 %

2012

2013

2014

2015

20 %
0%
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Nušvietimas žiniasklaidoje

Žiniasklaidos pranešimų temos
Mūsų nušvietimo žiniasklaidoje rodiklis atspindi mūsų
poveikį per žiniasklaidą. Šis poveikis susijęs su strateginiu
tikslu didinti informuotumą apie mūsų instituciją, mūsų
dokumentus ir mūsų teikiamus audito faktus ir išvadas.
2015 m. internetinėse medijose suskaičiavome daugiau
nei 3 400 straipsnių, susijusių su specialiosiomis ataskaitomis, metinėmis ataskaitomis ir pačia institucija apskritai. Iš jų 54 % yra susiję su mūsų audito ataskaitomis, o
likusi dalis – su mūsų institucija ir mūsų darbu apskritai.
2015 m. mūsų metinės ataskaitos žiniasklaidoje buvo
nušviestos beveik dukart daugiau nei 2014 m. Kita vertus,
mūsų specialiųjų ataskaitų nušvietimas žiniasklaidoje, palyginti su 2014 m., sumažėjo dėl to, kad nepaprastai daug
dėmesio žiniasklaida skyrė vienai konkrečiai šių metų
ataskaitai (ES finansuojamos oro uostų infrastruktūros
(21/2014), kuriai skirta daugiau nei 800 straipsnių).

Efektyvus ir veiksmingas išteklių
panaudojimas
Mes vertiname mūsų išteklių panaudojimo efektyvumą ir
veiksmingumą, atsižvelgdami į savo gebėjimą įgyvendinti darbo programą, laiku atlikti auditus ir užtikrinti savo
darbuotojų profesinę kompetenciją.

Specialiosios
ataskaitos

Metinės ataskaitos

26 %

28 %

0%

Mes planuojame savo auditus ir kitas užduotis savo metinėje darbo programoje ir metų eigoje stebime pažangą.
2015 m. mes įgyvendinome 95 % savo darbo programos.
Metinės ataskaitos ir specialiosios metinės ataskaitos
buvo įgyvendintos, kaip planuota, o specialiųjų ataskaitų
planas, kuris buvo labai ambicingas, įgyvendintas 69 %. Likusių ataskaitų, kurios buvo pavėlintos dėl būtinybės gauti
daugiau įrodymų, terminai buvo nukelti į 2016 m. pradžią.
Šios ataskaitos daugiausia susijusios su naujais ar inovaciniais auditais, kurie gali reikalauti daugiau laiko dėl savo
pobūdžio. Audito Rūmų reformos projektas, kvalifikuotas
kaip „kitos užduotys“, vykdomas, kaip planuota.
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2015 m. darbo programos įgyvendinimas
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Specialiųjų ataskaitų rengimas
Kad mūsų specialiosios ataskaitos turėtų poveikį, jos turi
būti savalaikės. Per pastaruosius kelerius metus mums
pavyko sutrumpinti mūsų auditų atlikimo laiką – daugiausia diegiant mūsų 2013–2017 m. strategijos iniciatyvas. 2015 m. mes baigėme rengti mūsų 25 specialiąsias
ataskaitas per vidutiniškai 17 mėnesių (2014 m. – per
19 mėnesių) – pirmąkart mažiau nei 18 mėnesių. Mes ir
toliau stengsimės trumpinti mūsų specialiųjų ataskaitų
rengimo laiką, laikydamiesi naujo principo, kuriuo buvo
papildytas Finansinis reglamentas.

2013–2015 m. specialiųjų ataskaitų (SA) rengimo
trukmė
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Profesinis mokymas
Vadovaudamiesi Tarptautinės buhalterių federacijos
paskelbtomis gairėmis, mes siekiame kasmet vienam
auditoriui suteikti vidutiniškai 40 valandų (5 dienas) profesinio mokymo laiko (neskaitant kalbų kursų).

Profesinio mokymo dienų skaičius vienam
auditoriui per metus

7

Tikslas
≥ 5 dienos

6
5
Dienos

Mes ir vėl viršijome numatytą auditorių profesinio mokymo tikslą ir tai parodo, koks svarbus mums yra darbuotojų tobulinimas. Į skaičiavimą įtraukus kalbų kursus,
auditoriams 2015 m. vidutiniškai buvo suteikta 9,4 mokymo dienos per metus.

Vidutinis profesinio mokymo (nesusijusio
su kalbų mokymu) dienų skaičius auditoriui

4
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6,2
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3
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0
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Žmogiškieji ištekliai
Darbuotojų pasiskirstymas
2015 m. mes toliau taikėme kasmetinį 1 % darbuotojų
sumažinimą per 5 metų laikotarpį (2013–2017 m.), kaip
numatyta 2013 m. gruodžio mėn. Tarpinstituciniame
susitarime dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų
valdymo.
Taigi 2015 m. mes sumažinome darbuotojų skaičių nuo
882 iki 872 oficialių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų
etatų (išskyrus Audito Rūmų narius, sutartininkus, deleguotus nacionalinius ekspertus ir stažuotojus). Auditorių
skaičius sudarė 562, iš jų 113 dirbo narių kabinetuose.

Įdarbinimas
Mūsų darbuotojų akademinė ir profesinė patirtis labai
plataus spektro ir mūsų institucijos rezultatai atspindi jų
darbą ir atsakingumą. Mūsų įdarbinimo politika grindžiama bendraisiais ES institucijų principais ir įdarbinimo sąlygomis, o darbuotojai yra nuolatiniai pareigūnai ir pagal
laikinas sutartis dirbantys darbuotojai. Atvirus konkursus
Audito Rūmų darbo vietoms užimti rengia Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO).
2015 m. mes įdarbinome 63 darbuotojus: 30 pareigūnų,
17 laikinųjų darbuotojų, 11 sutartininkų, 4 komandiruotus
nacionalinius ekspertus. Mes taip pat suteikėme 74 įvairias trijų–penkių mėnesių stažuotes universiteto diplomą
turintiems asmenims. 2015 m. gruodžio 31 d. mūsų institucijoje buvo tik 15 neužpildytų etatų (1,7 % visų etatų).

Audito Rūmų darbuotojų pasiskirstymas 2015 m.
gruodžio 31 d.
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Lyčių pusiausvyra
Lyčių pusiausvyra pagal pareigų lygį
Žmogiškųjų išteklių valdymo ir įdarbinimo srityje mes
taikome lygių galimybių politiką. Jau kelerius metus iš
eilės mes išlaikome vienodą vyrų ir moterų darbuotojų
santykį.
Toliau pateikiamoje lentelėje vyrų ir moterų proporcija
2015 m. gruodžio 31 d. pateikta pagal užimamas pareigas. Pastaruosius kelerius metus ji nesikeitė.
Pagal mūsų lygių galimybių veiksmų planą lyčių lygybės
siekiama visais lygmenimis. Po paskutinių įdarbinimų
50 % visų AD5–AD8 lygio darbuotojų yra moterys (palyginti su 48 % 2014 m.). Vykstant vyresniosios ir viduriniosios grandies vadovų atsinaujinimui, didėjanti AD lygio
moterų darbuotojų dalis ateityje leidžia tikėtis moterų
dalies padidėjimo vadovų lygmenyse.

Asistentai ir
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35 %

65 %
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Vadovai pagal tautybę ir lytį 2015 m. gruodžio 31 d.
Tautybė*

Direktoriai

Pagrindiniai vadybininkai

BELGAI
BULGARAI

21

ČEKAI
DANAI

30 %

VOKIEČIAI
ESTAI

Iš viso
vadybininkų

AIRIAI

69

GRAIKAI

48

70 %

ISPANAI
PRANCŪZAI
KROATAI
ITALAI
KIPRIEČIAI
LATVIAI

Direktorių

11

Pagrindinių
vadybininkų

LIETUVIAI
LIUKSEMBURGIEČIAI
VENGRAI
MALTIEČAI
OLANDAI
AUSTRAI

58
16 %
Iš viso
vadybininkų

69
84 %

LENKAI
PORTUGALAI
RUMUNAI
SLOVĖNAI
SLOVAKAI
SUOMIAI
ŠVEDAI
BRITAI

* Teikiama pagal valstybių narių protokolinę tvarką.
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Darbuotojų amžius
Darbuotojų amžius
2015 m. gruodžio 31 d. Audito Rūmų aktyvios tarnybos
darbuotojų amžiaus pasiskirstymas rodo, kad 52 % mūsų
darbuotojų amžius neviršija 44 metų.
32 (46 %) iš mūsų 69 direktorių ir pagrindinių vadybininkų yra 55 metų ar vyresni. Tai reiškia, kad per artimiausius 5–10 metų jiems išeinant į pensiją vyks vadovybės
atnaujinimas.

0,3 %
3,0 %

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
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65+

8,0 %

13,7 %
9,6 %
4,1 %
0,6 %
0%

Pagalbinės tarnybos

20,3 %
20,9 %
19,6 %

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

Prancūzija) universitetu, siekdami įsteigti antros pakopos
universiteto diplomą „Viešųjų organizacijų ir politikų
auditas“ ir magistrantūros studijų programą „Viešųjų
organizacijų valdymas“.

Profesinis mokymas
Audito profesija reikalauja nuolatinio mokymo, kad
darbuotojai nuolat tobulintų savo kompetenciją ir
ugdytų naujus įgūdžius. Be to, ypatingoje Audito Rūmų
audito aplinkoje prireikia auditorių su gerais kalbiniais
gebėjimais.
2015 m. vienam Audito Rūmų darbuotojui vidutiniškai
teko 7,3 profesinio mokymo dienos. Proporcinė kalbos
kursų dalis mokymo sistemoje ir toliau mažėja. 2015 m.
kalbos kursai sudarė 35 % visų mokymui skirtų dienų,
palyginti su 43 % 2014 m.
Mūsų profesinio mokymo veikla grindžiama mūsų
mokymo programa ir glaudesniu bendradarbiavimu
su ES institucijų vidaus ir išorės mokomaisiais ištekliais.
Mes pradėjome bendradarbiauti su Lotaringijos (Nansi,

Mes ir toliau plėtėme bendradarbiavimą su Europos
Komisija, rengiančia kalbų mokymo kursus mūsų darbuotojams, ir su Europos administravimo mokykla, kuri
padėjo surengti socialinių emocinių gebėjimų mokymus
ir „Audito Rūmų mokymo dieną“. Be to, mes ir toliau
įvairinome mūsų siūlomus mokymo kursus, įvedėme
specialius e. mokymosi kursus ir mišrųjį mokymąsi. Be to,
mes toliau rengėme didelio susidomėjimo sulaukusius
vidaus ir išorės specialistų daromus pristatymus audito
srities naujovių ar mūsų auditorių darbo temomis. Pagaliau mes sukūrėme „Veiksmingumo pripažinimo paskatų“
pagrindą, leidžiantį apdovanoti ypač pasižymėjusius nevadovaujančius darbuotojus specialiais mokymo kursais
ne mūsų institucijoje.
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Vertimas

Informacinės technologijos

Vertimas yra svarbi auditui teikiamos pagalbos veikla,
kuri mūsų institucijai padeda įvykdyti savo misiją ir pasiekti savo komunikacijos tikslus. 2015 m. bendra vertimo
darbo apimtis buvo rekordinė – beveik 20 000 puslapių,
beveik 3 % daugiau nei 2014 m. Apie 99 % vertimų buvo
užbaigta laiku.

2015 m. mūsų informacijos ir technologijų direktoratas
sprendė šiuos pagrindinius uždavinius: pritaikyti mūsų
administracines informacines sistemas, kad jos padėtų
sėkmingai įgyvendinti mūsų institucijos reformą; pasirengti žinių valdymo sistemos pakeitimams, kurie bus
naujos Audito Rūmų administracinės struktūros ramstis.

Be savo įprasto vertimo darbo, vertėjai suteikė kalbinę
pagalbą 26 auditų vietoje metu visoje ES bei įvairiais
audito ataskaitų rengimo etapais, taip pat teikė vertimo
žodžiu paslaugas įvairiuose vidaus renginiuose ir posėdžiuose. Be to, jie teikė pagalbą rengiant preliminarių
pastabų ir specialiųjų ataskaitų projektus, taip išplėsdami
savo dalyvavimą mūsų institucijos pagrindinėje audito
veikloje.

Be to, buvo įgyvendintas visas funkcijų kompleksas,
skirtas patikinimo pareiškimo ir veiklos veiksmingumo
auditams vykdyti ir atitinkamoms ataskaitoms rengti, siekiant baigti kurti visapusę audito dokumentacijos įrankio
„Assyst2“ versiją ir taip užbaigti šį milžinišką projektą.
Pradėta naudoti mūsų nauja audito valdymo sistema
(AVS): sistemoje sukurta per 300 planų ir, naudojant šį
įrankį, buvo deklaruota ir stebėta 180 audito užduočių.

2015 m. mūsų vertimo direktoratas peržiūrėjo vertimo
darbo srautą ir, atsižvelgdamas į mūsų institucijos reformą, optimizavo savo struktūrą sutelkdamas asistentus.
Užbaigus didelį šio direktorato vykdomą projektą Group
Share, bus iš esmės racionalizuotas asistentų telkinio
darbas – atsiras efektyvesnio darbo ir automatizavimo
galimybių ir bus suderinti įvairių kalbinių grupių darbo
būdai.

Remdamasis ankstesniais metais įgyvendintu mobilumo
techniniu pagrindu (įvestas Wi-Fi tinklas visose mūsų
patalpose, visi mūsų darbuotojai aprūpinti skreitiniais
kompiuteriais), direktoratas šiuo metu daugiausia pastangų skiria pasauliniam mobilumui užtikrinti, kitaip sakant,
sukurti sąlygas prisijungti prie bet kokio turinio bet kuriuo
metu iš bet kokio prietaiso. Projektas, skirtas rasti sprendimą, užtikrinantį, kad darbuotojai galėtų prisijungti prie
mūsų informacijos iš bet kokio prietaiso, prisidės prie mūsų
institucijos veiklos tęstinumo ir padidins efektyvumą bei
veiksmingumą. Visi su IT sprendimais susiję darbai buvo
užbaigti, užtikrinant operacijų ir veiklos tęstinumo patikimumą, dėl to prieinamos tapo 92,82 % svarbiausių sistemų.
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Administravimas ir infrastruktūra
Finansų ir pagalbos direktorato užduotis – suteikti
tinkamus išteklius, paslaugas ir infrastruktūrą, kad mūsų
institucija galėtų įvykdyti savo misiją ir pasiekti savo
strateginius tikslus. Be to, direktoratas užtikrina būtinų finansinių, vidaus kontrolės ir apskaitos priemonių,
padedančių vykdyti visą mūsų institucijos veiklą, įdiegimą. 2015 m. šis direktoratas ir toliau gerino savo veiklos
efektyvumą ir ekonomiškumą.
Dėl išskirtinių aplinkybių, susidariusių po lapkričio teroro
išpuolių Paryžiuje, po kurių buvo įvesta nepaprastoji padėtis Belgijoje, sustiprinome mūsų saugumo priemones
ir įsigijome būtiną saugumo įrangą, taikydami viešųjų
pirkimų procedūras. Informaciją apie mūsų viešuosius
pirkimus galite rasti mūsų svetainėje (eca.europa.eu).

Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema
(EMAS)
EMAS – tai Europos Komisijos parengta įmonėms ir kitoms organizacijoms skirta valdymo priemonė, padedanti joms įvertinti ir tobulinti savo aplinkosauginį veiksmingumą bei teikti apie jį ataskaitas.
2014 m. mes pradėjome rengti aplinkos valdymo sistemą2, atsižvelgdami į Europos EMAS standarto principus,
nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. reglamente3. Mūsų tikslas – iki 2016 m. pabaigos gauti EMAS
sertifikatą. 2015 m. EMAS projektas vyko pagal nustatytą
planą.

Pastatai
Audito Rūmai turi tris pastatus („K1“, „K2“ ir „K3“) ir nuomojasi nedideles erdves savo IT atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių centrui bei posėdžių salę. Mes taip pat nuomojamės iš Europos Parlamento tris kabinetus Briuselyje ir
vieną kabinetą Strasbūre.
Siekdami užtikrinti savo politikos ekonominį veiksmingumą, mes laikomės trijų principų: įsigyti, o ne nuomotis,
atsižvelgti į gyvavimo ciklo sąnaudas ir bendradarbiauti
su kitomis institucijomis.
Rengdami ir įgyvendindami savo pastatų politiką, kaip ir
visose savo veiklos srityse, mes siekiame įdiegti aukščiausius skaidrumo ir atskaitomybės standartus ir jų laikytis.

2

EMAS projektas Audito Rūmuose buvo pradėtas 2013 m.

3

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų
savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito
sistemos (EMAS) taikymo.
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Finansinė informacija
Audito Rūmai yra finansuojami iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Mūsų biudžetas sudaro apie 0,087 % visų
ES išlaidų ir 1,51 % visų administracinių išlaidų. 2015 m.
bendras biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,68 %.

2015 m. biudžeto vykdymas

2015 FINANSINIAI METAI

Galutiniai
asignavimai

Įsipareigojimai

Panaudota
įsipareigojimų /
asignavimų dalis (%)

1 antraštinė dalis. Su institucija susiję asmenys

Mokėjimai
(tūkstančiais eurų)

10 – Institucijos nariai

10 171

10 054

99 %

9 978

12 – Pareigūnai ir laikinasis personalas

94 517

94 118

99 %

94 072

14 – Kitas personalas ir išorės paslaugos

4 651

4 559

98 %

4 502

162 – Komandiruotės

3 600

3 162

88 %

2 620

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

2 819

2 753

98 %

1 903

115 758

114 646

99 %

113 075

Iš viso 1 antraštinėje dalyje

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

4 143

4 140

99 %

2 071

210 – ITT

8 557

8 557

100 %

3 940

212, 214, 216 – Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos

1 110

1 081

97 %

768

23 – Einamosios administracinės išlaidos

421

332

79 %

260

25 – Posėdžiai, konferencijos

717

634

88 %

467

27 – Informacija ir leidyba

2 200

1 756

80 %

1 330

Iš viso 2 antraštinėje dalyje

17 148

16 500

96 %

8 836

132 906

131 146

98 %

121 911

Iš viso
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2016 m. biudžetas
2016 m. biudžetas yra 1,94 % mažesnis, palyginti su
2015 m.

2016 m. biudžetas

BIUDŽETAS

2016

2015

(tūkstančiais eurų)

(tūkstančiais eurų)

10 – Institucijos nariai

10 885

10 291

12 – Pareigūnai ir laikinasis personalas

98 881

97 420

14 – Kitas personalas ir išorės paslaugos

4 876

4 301

162 – Komandiruotės

3 600

3 700

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

2 559

2 669

120 801

118 381

1 antraštinė dalis. Su institucija susiję asmenys

Iš viso 1 antraštinėje dalyje

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

2 911

3 080

210 – ITT

7 347

7 152

212, 214, 216 – Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos

882

785

23 – Einamosios administracinės išlaidos

439

426

25 – Posėdžiai, konferencijos

706

717

27 – Informacija ir leidyba

2 401

2 365

Iš viso 2 antraštinėje dalyje

14 686

14 525

135 487

132 906

Iš viso
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Auditas ir atskaitomybė
Biudžeto įvykdymo patvirtinimas
Kaip ir kitoms ES institucijoms, Audito Rūmams taikoma
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. 2015 m.
balandžio mėn. Europos Parlamentas patvirtino mūsų
Generaliniam sekretoriui mūsų 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymą – tai reiškė, kad mūsų 2013 m. finansinės
ataskaitos buvo užbaigtos ir patvirtintos.
Mes kruopščiai išnagrinėjome visus per patvirtinimo
procedūrą iškilusius su mūsų audito ir valdymo pareigomis susijusius klausimus ir ėmėmės atitinkamų veiksmų,
įskaitant ir per mūsų reformą. Mes pranešėme apie savo
taisomuosius veiksmus Europos Parlamentui.

Vidaus audito tarnybos veiklą prižiūri audito komitetas,
sudarytas iš trijų mūsų institucijos narių ir vieno išorės
eksperto. Komitetas reguliariai stebi, kaip vykdomos
įvairios užduotys, nustatytos vidaus audito darbo programoje. Komitetas taip pat užtikrina Vidaus audito tarnybos
nepriklausomumą.
2015 m. vidaus audito tarnyba parengė specialias ata
skaitas, susijusias su strateginiais klausimais, tokiais kaip
mūsų metinės ataskaitos pakeitimai, mūsų 2013–2017 m.
strategijos įgyvendinimo laikotarpio vidurio peržiūra,
taip pat ataskaitas dėl atsižvelgimo į tarpusavio peržiūros
įgyvendinimą ir dėl Europos Parlamento rekomendacijų.
Be to, atsižvelgdami į Vidaus audito tarnybos 2014 m.
rekomendacijas dėl vidaus kontrolės ciklo stiprinimo,
atnaujinome mūsų informacijos apsaugos sistemą ir
formalizavome esamą rizikos valdymo sistemą ir gaires.
Vidaus audito tarnyba stebėjo, kaip įgyvendinamos
naujos gairės ir užtikrino, kad į jos rekomendacijas buvo
atsižvelgta.

Vidaus ir išorės auditas

Apie vidaus audito veiklos rezultatus mes taip pat kasmet
pranešame Europos Parlamentui ir Tarybai.

Europos Audito Rūmų vidaus auditas

Europos Audito Rūmų išorės auditas

Vidaus audito tarnyba pataria mūsų institucijai, kaip
valdyti riziką, teikdama nuomones dėl valdymo ir vidaus
kontrolės sistemų kokybės. Be to, ši tarnyba teikia rekomendacijas, kaip pagerinti mūsų operacijų įgyvendinimą
ir skatinti patikimą finansų valdymą. Tarnyba padeda
išorės auditoriams, įgaliotiems sertifikuoti mūsų institucijos finansines ataskaitas. Pagaliau Vidaus audito tarnyba
teikia informaciją apie rimtą rizikos pavojų ir korporatyvinio valdymo problemas.

Mūsų metinių finansinių ataskaitų auditą atlieka nepriklausomas išorės auditorius. Tai svarbus mūsų institucijos
bruožas – taikyti savo atžvilgiu tuos pačius skaidrumo ir
atskaitomybės principus, kokius taikome audituojamiems
subjektams. Išorės auditoriaus – PricewaterhouseCoopers
Sàrl – ataskaita dėl mūsų 2014 m. finansinių ataskaitų
buvo paskelbta 2015 m. rugsėjo 15 d.
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Išorės auditoriaus nuomonės – 2014 finansiniai
metai
Dėl finansinių ataskaitų:
„Mūsų nuomone, šios finansinės atskaitomybės ataskaitos, atsižvelgiant į 2012 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 deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1268/2012
dėl finansinio reglamento taikymo taisyklių, tikrai ir
teisingai atspindi Europos Audito Rūmų finansinę būklę
2014 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 mūsų darbo
rezultatais, galime teigti, kad neaptikome jokių faktų,
kurie leistų manyti, kad visais reikšmingais aspektais,
vadovaujantis pirmiau aprašytais kriterijais:

••
••

Audito Rūmams skirti ištekliai nebuvo panaudoti
pagal paskirtį;
įdiegtos kontrolės procedūros nesuteikia garantijų, kurios būtinos siekiant užtikrinti finansinių
operacijų atitiktį galiojančioms taisyklėms ir teisės
aktams.“
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Įgaliotojo leidimus 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 panaudoti pagal numatytą
paskirtį ir vadovaujantis 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 leidimus 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 pasekmių institucijos interesams.

Priimta Liuksemburge 2016 m. vasario 25 d.

Generalinis sekretorius
Eduardo Ruiz García

60

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).

Dėl leidimo naudoti arba kopijuoti šias nuotraukas būtina tiesiogiai kreiptis į autorių teisių subjektą:
© ES 2015, šaltinis: Europos Audito Rūmai, p. 1 (3 nuotrauka), p. 2, p. 5; Europos Audito Rūmų pastatų architektai: Jim Clemes (2004 ir 2013 m.) ir Paul
Noël (1988 m.).
© Najwyższa Izba Kontroli (NIK), p. 38 / Nuotrauka: Krzysztof Andrzejewski.
Šias nuotraukas kopijuoti leidžiama, nurodžius autorių teisių subjektą, šaltinį ir fotografų vardą ir pavardę (jei nurodyta):
© ES 2015, šaltinis: Europos Audito Rūmai, p. 1 (1 nuotrauka), p. 4, 8, 16, 23, 25, 31, 35, 36, 37, 41, 42;
© ES 2015, šaltinis: EP Garso ir vaizdo tarnyba / Nuotrauka: Stephanie Lecocq, p. 1 (2 nuotrauka); Geneviève Engel, p. 10;
© ES, 2015/ Šaltinis: EK Garso ir vaizdo tarnyba / Nuotrauka: Maciej Szkopanski, p. 20 (1 nuotrauka); Shlamov Vano, p. 26;
© ES 2014, šaltinis: EK Garso ir vaizdo tarnyba / Etienne Ansotte, p. 19 (2 nuotrauka); Denis Lovrovic, p. 17 (1 ir 2 nuotraukos) ir p. 20 (2 nuotrauka);
© ES 2013, šaltinis: Europolas, p. 14; šaltinis: Europos Audito Rūmai, p. 24;
© ES 2012/ šaltinis: EK Garso ir vaizdo tarnyba / Nuotrauka: Nikolay Doychinov, p. 18;
© ES 2011, šaltinis: EK Garso ir vaizdo tarnyba / Nuotrauka: Anoek De Groot, p. 22;
šaltinis: Europos Audito Rūmai, p. 32;
© ES 2009, šaltinis: EK Garso ir vaizdo tarnyba / Nuotrauka: Melinda Bodo, p. 21
© ES 2008, šaltinis: EK – Vystymasis ir bendradarbiavimas – EuropeAid, p. 13;
© EB 2001, šaltinis: EK Garso ir vaizdo tarnyba, p. 33;
© EB 1999, šaltinis: EK – Vystymasis ir bendradarbiavimas – EuropeAid, p. 29;
© EB 1995, šaltinis: EK Garso ir vaizdo tarnyba / Nuotrauka: Estkip medienos perdirbimo įmonė Jehvyje, p. 27;
© ES, šaltinis: Europos Audito Rūmai, p. 19 (1 nuotrauka) ir p. 28.
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