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03Pirmininko pratarmė

Šiemet mes skelbiame savo metinę ataskaitą vykstant diskusijai dėl Europos Sąjungos naujos daugiametės 
finansinės programos (DFP), kuri apims 2021–2027 m. laikotarpį. Europos Audito Rūmai neturi pateikti nuomonės 
dėl ES išlaidų dydžio ar paskirstymo. Vis dėlto mūsų vaidmuo yra įspėti apie rizikas ir teikti rekomendacijas, kaip 
pagerinti finansų valdymą, skaidrumą ir ES biudžeto atskaitomybę. 

Šių metų metinėje ataskaitoje nustatyti faktai daugiausia susiję su ES išlaidomis pagal dabartinę (2014–2020 m.) 
DFP, bet taip pat apima ir kai kurias ankstesnio laikotarpio (2007–2013 m.) sritis. Tai rodo, kad didžiajai ES biudžeto 
daliai reikia kelerių metų nuo politinio sprendimo priėmimo iki faktinio lėšų skyrimo politikoms, programoms ir 
projektų įgyvendinimui vietoje. Tai taip pat rodo, kaip svarbu išvengti problemų pradžioje, priimant sprendimus 
dėl to, kaip ES panaudoti savo lėšas, nes šie sprendimai turės įtakos dar daugelį metų. Norime šiame procese turėti 
svarbų vaidmenį, todėl skelbiame keletą apžvalginių pranešimų ir nuomonių, kuriose pateikiame savo mintis, kaip 
būtų galima dar labiau patobulinti Komisijos pasiūlymus. Taip norime pasiekti savo pagrindinį tikslą dėl ES biudžeto, 
kuomet išlaidos ne tik atitinka taisykles, bet ir duoda rezultatų.

2017 m., kaip ir ankstesniais metais, darome išvadą, kad ES finansinėse ataskaitose tikrai ir teisingai atspindima 
ES finansinė padėtis. Be to, kaip ir praėjusiais metais, pateikiame sąlyginę (o ne neigiamą) nuomonę dėl 2017 m. 
finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų tvarkingumo. Kitaip sakant, didelė audituotų 2017 m. išlaidų dalis 
nebuvo reikšmingai paveikta klaidų. Mūsų testai taip pat rodo, kad su ES išlaidomis susijusių pažeidimų lygis toliau 
mažėjo.
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Atsižvelgdami į šį nuolat gerėjantį ES finansų valdymą ir remdamiesi mūsų 2018–2020 m. strategija, žengėme pirmus 
žingsnius, siekdami pakeisti savo patikinimo pareiškimo dėl ES finansinių ataskaitų patikimumo ir jose atspindimų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo metodą. Visų pirma norime labiau atkreipti dėmesį į įvairius vidaus kontrolės 
lygmenis Europos Komisijoje ir valstybių narių administravimo institucijose, susijusiose su ES lėšų valdymu. Ten, 
kur patenkinamos būtinos sąlygos, mes siekiame nukrypti nuo savo ankstesnės tiesioginio testavimo praktikos 
(grindžiamos mūsų pačių surinktais įrodymais) ir taikyti patvirtinimo metodą (pagal kurį iš naujo įvertiname 
įrodymus, kuriuos jau buvo išnagrinėjusios valstybių narių institucijos ir Komisija). 2017 m. mes išbandėme 
pakeistą metodą „Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos“ srityje. Pagrindinis pokytis buvo tas, kad mes 
peržiūrėjome ir pakartotinai atlikome patikras ir kontrolę, kurias anksčiau vykdė už išlaidas atsakingi subjektai. 
Taikant naują metodą galima aiškiau nustatyti sritis, kuriose išlieka trūkumų Europos Komisijoje ir valstybėse narėse, 
tai mums padeda geriau skatinti atskaitomybę ir toliau gerinti ES finansų valdymą. Kitais metais projektą išplėsime 
kitose išlaidų srityse. 

Norėčiau pridurti paskutinę pastabą. Be abejonės, ES iš esmės savo poveikį pasiekia reglamentavimo veiksmais, ir, 
pavyzdžiui, prekybos srityje, tarptautiniais susitarimais. Jos reikšmė biudžetui yra daug mažesnė. Nors bendras ES 
biudžetas, kuris siekia maždaug 140 milijardų eurų per metus, yra labai didelis, tai yra ne daugiau nei maždaug 1 % 
visos ES bendrųjų nacionalinių pajamų. Visos pačių ES šalių valdžios sektoriaus išlaidos yra penkiasdešimt kartų 
didesnės. Todėl dar svarbiau, kad ES biudžetas būtų panaudotas veiksmingai. 

Tačiau tuo pačiu metu turime būti realistai galvodami apie tai, ką galima pasiekti Europos Sąjungai patikėtomis 
lėšos, juo labiau kad artėjame prie naujos DFP. Jei turime lūkesčių, kurie negali būti patenkinti, prarandame 
patikimumą mūsų piliečių akyse; dar daugiau – prarandame jų pasitikėjimą. Išvada yra paprasta – ES neturėtų žadėti 
to, ko ji negali padaryti. 

 
 

Klaus-Heiner LEHNE 
Europos Audito Rūmų pirmininkas
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Pagrindiniai nustatyti faktai

2017 m. patikinimo pareiškimo santrauka

Europos Audito Rūmai teikia palankią nuomonę dėl 2017 m. Europos Sąjungos finansinių ataskaitų patikimumo.

Kaip ir ankstesniais metais, 2017 m. pajamos iš esmės buvo teisėtos ir tvarkingos.

2017 m. mokėjimai buvo teisėti ir tvarkingi, išskyrus išlaidų kompensavimo atveju.

Visą mūsų patikinimo pareiškimą rasite 2017 m. metinės ataskaitos 1 skyriuje. 

 ο 2017 m. finansinės ataskaitos buvo parengtos laikantis tarptautinių standartų ir visais reikšmingais 
aspektais atspindi tikrą ir teisingą vaizdą. Todėl, kaip tai darėme kasmet nuo 2007 m., mes pateikiame 
palankią nuomonę dėl jų patikimumo.

 ο ES biudžeto įvertintas klaidų mokėjimuose lygis ir toliau mažėja. 2017 m. jis buvo 2,4 % ir sumažėjo, 
palyginti su 3,1 % 2016 m. ir 3,8 % 2015 m. Be to, 2017 m. didelė audituotų išlaidų dalis (daugiausiai su teisėmis 
į išmokas susiję mokėjimai) nebuvo paveikta reikšmingo klaidų lygio. Todėl šiais metais (antrus metus iš eilės) 
teikiame sąlyginę nuomonę dėl mokėjimų.

 ο Su teisėmis į išmokas susiję mokėjimai skiriami paramos gavėjams, kad jie įvykdytų tam tikras sąlygas, 
o ne būtų kompensuojamos išlaidos. Jie sudaro 53 % 2017 m. audituotų išlaidų ir apima tiesioginę 
pagalbą ūkininkams – didžiausią srities „Gamtos ištekliai. Tiesioginė parama ir administravimas“ išlaidų 
dalį. Šiose abiejose srityse įvertintas klaidų lygis buvo žemiau 2 % reikšmingumo ribos. Kita veikla, 
finansuojama skiriant su teisėmis į išmokas susijusius mokėjimus yra stipendijos studentams ir tyrėjams 
bei agrarinės aplinkosaugos priemonės.

 ο Išlaidų kompensacijos skiriamos paramos gavėjams, patyrusiems išlaidas, kurios gali būti 
kompensuojamos iš ES biudžeto. Jos susijusios su išlaidomis srityse su aukščiausiais klaidų lygiais: 
srityje „Gamtos ištekliai. Kaimo plėtra, rinkos priemonės, aplinka, klimato politika ir žuvininkystė“ ir 
srityje „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda (Sanglauda)“. Kita veikla, finansuojama išlaidų 
kompensavimu, yra mokslinių tyrimų projektai, mokymo programos ir pagalbos vystymuisi projektai.

 ο Atskiros Komisijos informacijos apie tvarkingumą sudėtinės dalys ne visuomet atitinka mūsų nustatytus 
faktus. Komisijos įvertintas klaidų lygis iš esmės sutampa su mūsų klaidų lygiais „Gamtos išteklių“ ir 
„Administravimo“ srityse, tačiau yra mažesnis srityse „Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui 
skatinti“ ir „Sanglauda“.
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Netrumpintos mūsų 2017 m. metinės ataskaitos dėl ES biudžeto ir dėl iš 8-ojo, 9-ojo, 10-ojo ir 11-ojo Europos plėtros fondų 
finansuojamos veiklos yra skelbiamos mūsų svetainėje (http://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=46515).

 ο Buvo pakankamai informacijos, siekiant užkirsti kelią reikšmingai klaidų daliai, jas aptikti ir ištaisyti. 
Jei visą šią informaciją nacionalinės institucijos būtų panaudojusios ištaisyti klaidoms, visų išlaidų įvertintas 
klaidų lygis, pavyzdžiui, srityje „Gamtos ištekliai“, 2017 m. būtų buvęs žemiau 2 % reikšmingumo ribos.

 ο Turimų ES išteklių iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) naudojimas valstybėms 
narėms vis dar yra sudėtingas procesas, o ES biudžetas ir toliau patiria didelį spaudimą dėl mokėjimų, dėl 
kurių ES įsipareigojo ateinančiais metais, vertės. Priemonės, kuriomis siekiama padidinti 2017 m. biudžeto 
lankstumą buvo naudingos, tačiau jų gali nepakakti siekiant ateityje padėti ES spręsti galimas problemas. Dėl 
didelio įsipareigojimų ir mažo mokėjimų lygio padidėjo neįvykdyti biudžetiniai įsipareigojimai. Jie išaugo 
iki 267,3 milijardo eurų. Geresnis laiku neatliktų mokėjimų rizikos valdymas turėtų būti prioritetas planuojant 
daugiametę finansinę programą (DFP) nuo 2021 m. prasidėsiančiam laikotarpiui.

 ο Mes įvertinome, ar priimdama sprendimus Komisija tinkamai naudojasi informacija apie veiksmingumą. 
Manome, kad Komisija turėtų geriau naudoti savo informaciją apie veiksmingumą ir plėtoti vidaus kultūrą 
daugiau dėmesio skiriant veiksmingumui.

 ο Mes nustatėme 13 įtariamo sukčiavimo atvejų 703 mūsų audituotose operacijose, susijusiose su mūsų 
patikinimo pareiškimu ir kitais veiklos ir (arba) atitikties auditais. Mes apie juos pranešėme Europos Sąjungos 
kovos su sukčiavimu tarnybai.

http://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=46515
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Kas mes esame

Kaip ES išorės auditoriaus, mūsų misija yra padėti gerinti ES finansų valdymą, skatinti atskaitomybę ir skaidrumą bei 
atlikti nepriklausomo ES piliečių finansinių interesų sergėtojo vaidmenį. 

Mes įspėjame apie riziką, teikiame patikinimą, nurodome trūkumus ir pateikiame sėkmės pavyzdžius bei 
rekomendacijas ES politikos formuotojams ir teisės aktų leidėjams, kaip pagerinti ES politikų ir programų valdymą. 
Savo darbu užtikriname, kad Europos piliečiai žinotų, kaip panaudojami jų pinigai. 
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Ką me auditavome

Mūsų patikinimo pareiškimas dėl ES biudžeto

Kiekvienais metais Europos Parlamentas ir Taryba tvirtina ES biudžetą pagal daugiametes finansines programas 
(DFP). Už užtikrinimą, kad biudžeto lėšos būtų tinkamai išleistos, visų pirma atsako Komisija. 

Kiekvienais metais mes audituojame ES biudžeto pajamas ir išlaidas ir tikriname, ar metinės finansinės ataskaitos yra 
patikimos ir ar pajamų ir išlaidų operacijos atitinka galiojančias taisykles ES ir valstybių narių lygmeniu. 

Šis darbas yra pagrindas mūsų patikinimo pareiškimui, kurį turime pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį.

2017 m. ES biudžetas skaičiais

Biudžeto išlaidos – tai svarbi priemonė siekiant ES politikos tikslų. 

2017 m. išlaidos iš viso sudarė 137,4 milijardo eurų, tai atitinka 2,0 % visų bendrų ES valstybių narių valdžios 
sektoriaus išlaidų ir 0,9 % ES bendrųjų nacionalinių pajamų.

Iš kur gaunamos lėšos?

ES biudžetas finansuojamas įvairiais būdais. Didžiausią jo lėšų dalį (78,4 milijardo eurų) apmoka valstybės narės, 
proporcingai jų bendrosioms nacionalinėms pajamoms. Kiti lėšų šaltiniai – tai muitai (20,3 milijardo eurų) ir įnašai, 
pagrįsti valstybių narių surinktu pridėtinės vertės mokesčiu (16,6 milijardo eurų). 

Kam skiriamos lėšos?

Metinio ES biudžeto lėšos panaudojamos įvairiausiose srityse (žr. 1 diagramą). 
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Lėšos mokamos siekiant remti tokias skirtingas sritis kaip ūkininkavimas, kaimo ir miesto vietovių plėtra, transporto 
infrastruktūros projektai, moksliniai tyrimai, bedarbių mokymas, parama šalims, norinčioms įstoti į ES, ar pagalba 
kaimyninėms ir besivystančioms šalims.

Apie du trečdaliai biudžeto yra panaudojami taikant vadinamąjį pasidalijamąjį valdymą, kai atskiros valstybės narės 
pagal ES ir nacionalinius teisės aktus skirsto lėšas ir valdo išlaidas (pavyzdžiui, išlaidos „Sanglaudos“ ir „Gamtos 
išteklių“ srityse).

2017 m. „Gamtos išteklių“ sritis sudaro didžiausią mūsų visos audito populiacijos dalį (56 %), tuo tarpu, priešingai nei 
ankstesniais metais, „Sanglaudos“ išlaidų dalis buvo palyginti maža (8 %) dėl žemo 2017 m. patvirtintų išlaidų lygio. 

1 
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Kita

Misc.

Gamtos ištekliai

56,5 milijardo eurų

Iš viso: 100,2 milijardo eurų
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Ką mes nustatėme

ES finansinės ataskaitos atspindi tikrą ir teisingą vaizdą

2017 m. ES finansinės ataskaitos buvo parengtos pagal tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos standartus ir visais 
reikšmingais aspektais teisingai atspindi ES tų metų finansinius rezultatus bei jos turtą ir įsipareigojimus metų 
pabaigoje. 

Todėl mes galime pateikti palankią nuomonę dėl finansinių ataskaitų patikimumo (t. y. jas pasirašyti), kaip tai 
darėme kasmet nuo 2007 m.

ES išlaidos yra teisėtos ir tvarkingos, išskyrus išlaidų kompensavimo atveju

Mes testuojame ES biudžeto operacijų imtį, kad galėtume gauti įverčius, parodančius, kokiu mastu pajamos ir įvairių 
sričių išlaidos yra paveiktos klaidų. Jei norite sužinoti daugiau apie mūsų audito metodą ir įvertintą klaidų lygį 
pateikta 47–48 puslapiuose. 

Manome, kad pajamose reikšmingo klaidų lygio nebuvo. 

Dėl 2017 m. pateikiame sąlyginę nuomonę dėl mokėjimų iš ES biudžeto.

Išlaidų srityje mūsų įvertintas bendras klaidų lygis yra 2,4 % (žr. 2 diagramą). Palyginimui: 2016 m. jis sudarė 3,1 %, 
o 2015 m. – 3,8 %.
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Pastaba.  
Klaidų lygį mes vertiname naudodami standartinius statistinius metodus. Mes esame 95 % įsitikinę, kad klaidų lygis populiacijoje yra tarp apatinės klaidų ribos ir 
viršutinės klaidų ribos (išsamiau žr. 2017 m. metinės ataskaitos 1 skyriaus 1.1 priedą).
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Klaidų rizikai poveikį turi tai, kokiu būdu yra skiriamos ES lėšos

Mūsų 2017 m. audito rezultato patvirtina mūsų 2015–2017 m. nustatytus faktus, konkrečiai tai, kad klaidų rizikai 
poveikį turi būdas, kuriuo lėšos yra skiriamos.

Daugiausia klaidų buvo nustatyta su kompensavimu susijusiose išlaidose, kurios šiais metais sudarė 47 % mūsų 
audito populiacijos. Tose ES biudžeto dalyse, kuriose mokėjimai atliekami remiantis išlaidų kompensavimu, mūsų 
įvertintas klaidų lygis yra 3,7 % (2016 m. – 4,8 %). Su teisėmis į išmokas susijusiuose mokėjimuose klaidų lygis buvo 
žemiau 2 % reikšmingumo ribos (žr. 3 diagramą). 

Todėl manome, kad klaidos nėra paplitusios ir kad, išskyrus išlaidų kompensacijas, 2017 m. mokėjimai buvo teisėti 
ir tvarkingi. 
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„Gamtos ištekliai“ apėmė didžiausią audituotų išlaidų dalį (56 %). „Tiesioginė parama“, kuri iš esmės apima 
tiesioginės pagalbos išmokas ūkininkams, sudarė 74 % šios srities ir joje nebuvo reikšmingo klaidų lygio. „Kaimo 
plėtra, rinkos priemonės, aplinka, klimato politika ir žuvininkystė“ yra kita „Gamtos išteklių“ sudėtinė dalis. 

„Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“ buvo antra pagal dydį audituotų išlaidų dalis (15 %), 
ji buvo paveikta reikšmingo klaidų lygio. Dauguma klaidų šioje srityje yra susijusios su netinkamų finansuoti 
personalo išlaidų, kitų netinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų ar netinkamų finansuoti netiesioginių išlaidų 
kompensavimu. 

„Sanglaudos“ srityje apskaičiuojant klaidų įvertį atsižvelgiama į visas klaidas, kurias kiekybiškai įvertino valstybių 
narių audito institucijos arba mes patys, o valstybės narės arba Komisija atlieka visų atitinkamų finansinių korekcijų 
pataisymus. Tuo remdamiesi mes manome, kad klaidų lygis buvo reikšmingas. 

Srityje „Administravimas“ reikšmingo klaidų lygio nebuvo. Didžiausia išlaidų dalis šioje srityje išmokama kaip ES 
institucijų ir įstaigų atlyginimai, pensijos ir išmokos.

4 diagramoje palyginami 2015–2017 m. įvairių išlaidų sričių įvertinti klaidų lygiai. Daugiau informacijos apie pajamų 
ir kiekvienos išlaidų srities rezultatus pateikta 22–45 puslapiuose ir atitinkamuose 2017 m. metinės ataskaitos 
skyriuose.

Kas yra su teisėmis į išmokas susiję mokėjimai ir su išlaidų kompensavimu susiję 
mokėjimai?

ES lėšos panaudojamas patiriant dviejų tipų išlaidas, susijusias su skirtingais rizikos modeliais:

 ο Su teisėmis į išmokas susiję mokėjimai pagrįsti tam tikrų sąlygų įvykdymu; šie mokėjimai apima stipendijas 
studentams ir tyrėjams (srityje „Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“), tiesioginę 
paramą ūkininkams („Gamtos ištekliai“) ir atlyginimus ir pensijas ES darbuotojams („Administravimas“).

 ο Išlaidų kompensacijos, kai ES kompensuoja tinkamos finansuoti veiklos tinkamas finansuoti išlaidas. Ši 
kategorija apima, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų projektus (srityje „Konkurencingumas augimui ir darbo vietų 
kūrimui skatinti“), investicijas į regionines, kaimo plėtros ir mokymo programas („Sanglauda“ ir „Gamtos 
ištekliai“) ir pagalbos vystymuisi projektus („Europos vaidmuo pasaulyje“).
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% Įvertintas klaidų lygis yra pagrįstas mūsų aptiktomis kiekybiškai įvertinamomis klaidomis, visų pirma testuojant operacijų imtį. Sudarydami šią imtį ir 
vertindami klaidų lygį, mes naudojame standartinius statistinius metodus (žr. 2017 m. metinės ataskaitos 1 skyriaus 1.1 priedą).

4 
di

ag
ra

m
a Įvertintų klaidų lygių ES išlaidų srityse palyginimas (2015–2017 m.) 

20162015 2017

Išlaidų
sritis

Įvertinti
klaidų lygiai
(%)

Ekonominė, socialinė
ir teritorinė sanglauda

5,2
4,8

3,0

Konkurencingumas
augimui ir darbo

vietų kūrimui skatinti

4,1 4,24,4

Gamtos ištekliai

2,9
2,5 2,4

Administravimas

0,6
0,2

0,5
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Kai kuriais atvejais vertindami klaidų lygį mes atsižvelgiame į taisomuosius veiksmus

Tais atvejais, kai nustatomos netvarkingos išlaidos ir kai tame procese klaidos mokėjimuose nebuvo nustatytos 
anksčiau, valstybės narės ir Komisija taiko taisomąsias priemones. Rengdami savo audito rezultatus mes stengiamės 
atsižvelgti į šias priemones, jei jos buvo taikytos prieš atliekant mokėjimus arba prieš mums atliekant patikrinimą. 
Tuomet mes patikriname šių pataisymų taikymo rezultatus ir prireikus patiksliname mūsų įvertintą klaidų lygį. 

Be to, valstybių narių institucijos turėjo pakankamai informacijos, kad užkirstų kelią reikšmingai klaidų daliai, ar 
jas aptiktų ir ištaisytų prieš deklaruojant išlaidas Komisijai. Jei visą šią informaciją nacionalinės institucijos būtų 
panaudojusios ištaisyti klaidoms, visų išlaidų įvertintas klaidų lygis srityje „Konkurencingumas augimui ir darbo 
vietų kūrimui skatinti“ būtų buvęs 2,7 % ir žemiau 2 % reikšmingumo ribos srityje „Gamtos ištekliai“. 
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Atskiros Komisijos informacijos apie tvarkingumą dalys ne visuomet atitinka mūsų nustatytus 
faktus

Kiekvienas Komisijos generalinis direktoratas teikia metinę veiklos ataskaitą. Ji apima pareiškimą, kuriame 
generalinis direktorius teikia patikinimą, kad ataskaitoje finansinė informacija yra tinkamai pateikta ir kad 
operacijos, už kurias jis yra atsakingas, yra teisėtos ir tvarkingos. Visi generaliniai direktoratai pateikė savo klaidų 
lygių įverčius, kurie iš esmės sutampa su mūsų klaidų lygiais „Gamtos išteklių“ ir „Administravimo“ srityse, tačiau yra 
mažesni srityse „Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“ ir „Sanglauda“.

Apie įtariamo sukčiavimo atvejus pranešame OLAF

Sukčiavimas yra sąmoninga apgaulė siekiant naudos. Mūsų įvertintas ES biudžeto klaidų lygis nėra sukčiavimo, 
neefektyvumo ar išeikvojimo matas. Veikiau tai įvertis pinigų, kurie neturėjo būti sumokėti, nes nebuvo panaudoti 
laikantis galiojančių taisyklių ir reglamentų. 

Apie visus mūsų audito metu nustatytus įtariamo sukčiavimo atvejus mes pranešame OLAF – Europos Sąjungos 
kovos su sukčiavimu tarnybai. Tuomet OLAF, prireikus bendradarbiaudama su nacionalinėmis teisminėmis 
institucijomis, atlieka tyrimą ir įgyvendina su šiais atvejais susijusias tolesnes priemones. 2017 m. mes nustatėme 
13 įtariamo sukčiavimo atvejų maždaug 703 mūsų audituotose operacijose, susijusiose su mūsų patikinimo 
pareiškimu ir kitais veiklos ir (arba) atitikties auditais (2016 m. jų buvo 11). 

Apie šiuos atvejus pranešėme OLAF, taip pat ir apie kitus šešis atvejus, apie kuriuos mums pranešė atskiri asmenys. 
Įtariamo sukčiavimo atvejai buvo susiję su dirbtinių sąlygų ES finansavimui gauti sudarymu, tinkamumo finansuoti 
kriterijų neatitinkančių išlaidų deklaravimu ir pirkimų pažeidimais. 

Norite sužinoti daugiau? Visa informacija apie nustatytus pagrindinius faktus pateikta 2017 m. metinės ataskaitos 1 skyriuje. 
Visa metinė ataskaita yra pateikta mūsų svetainėje (http://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=46515).

http://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=46515
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Biudžeto ir finansų valdymo sunkumai

Neįvykdyti biudžetiniai įsipareigojimai vis didėja

2017 m. ES įsipareigojo 158,7 milijardo eurų (99,3 %) suma. Tačiau mokėjimai sudarė 124,7 milijardo eurų, t. y. daug 
mažiau nei nustatyta biudžete, daugiausia dėl to, kad valstybės narės teikė mažiau paraiškų nei buvo numatyta dėl 
daugiamečių 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų programų.

Dėl beveik visos įsipareigojimams numatytos sumos panaudojimo ir žemo mokėjimų lygio neįvykdyti biudžetiniai 
įsipareigojimai pasiekė naują rekordą – 267,3 milijardo eurų sumą. Dėl daug didesnių mokėjimų poreikių dabartinės 
DFP pabaigoje gali atsirasti spaudimas mokėjimų asignavimų viršutinėms riboms ir žymiai padidėti rizika, kad 
turimų mokėjimų asignavimų neužteks patenkinti visus mokėjimo prašymus. Mes manome, kad tikslesnė mokėjimų 
prognozė padėtų šią riziką valdyti.

Matyti, kad valstybėms narėms naudoti turimus išteklius iš ESI fondų vis dar yra sudėtinga 
užduotis

Keliose valstybėse narėse 2017 m. ESI fondų neįvykdyti įsipareigojimai yra gana reikšmingi, ypač palyginti 
su bendromis metinėmis valdžios sektoriaus išlaidomis (žr. 5 diagramą). 2017 m. pabaigoje su 2014–2020 m. 
DFP susijusi bendra vidutinė lėšų įsisavinimo norma (16 %) buvo net mažesnė nei atitinkamais ankstesnės DFP 
metais (2010 m. ji sudarė 22 %). Tai daugiausia lėmė vėlesnis ankstesnės DFP užbaigimas, pavėluotas teisės 
aktų patvirtinimas, sunkumai įgyvendinant dabartinės DFP reikalavimus ir įsipareigojimų panaikinimo taisyklės 
pasikeitimas nuo n+2 iki n+3 bei administracinė našta, susijusi su DFP laikotarpių dubliavimusi. Mes taip pat norime 
pabrėžti šį galimą poveikį projektų kokybei ir pakankamai stabilios teisinės sistemos svarbą.
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9 819

9 529

8 817

6 495

6 361

6 166

4 708

3 874

2 936

2 098
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1 447

1 307

1 276

1 117

926

725

700

488

445

368

42

5 864

1 966

1 777

2 852

2 496

2 978

1 857

2 453

2 417

1 991

1 009

882

469

741

757

379

231

412

545

260

177

297

171

476

164

107

44

14

17,29

2,42

3,67

19,02

0,75

0,78

13,18

16,59

9,96

7,61

0,67

17,95

21,37

21,82

21,09

20,54

8,85

15,65

0,72

0,54

0,49

1,20

0,23

0,58

0,33

6,08

9,07

0,18

2014–2020 m. laikotarpio neįvykdyti
įsipareigojimai pagal valstybes nares 2017 m.

Mokėjimai pagal valstybes nares 2017 m.

Neįvykdyti įsipareigojimai, išreikšti
2017 m. valdžios sektoriaus išlaidų %

Lenkija

Italija

Ispanija

Rumunija

Vokietija

Prancūzija

Čekija

Vengrija

Portugalija

Graikija

Jungtinė Karalystė

Slovakija

Kroatija

Bulgarija

Lietuva

Latvija

Slovėnija

Estija

Austrija

Švedija

Belgija

Airija

Nyderlandai

Suomija

Danija

Kipras

Мalta

Liuksemburgas

milijonais eurų %

ESI fondų neįvykdyti įsipareigojimai 2017 metų pabaigoje
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Daugiau lankstumo ES biudžete, tačiau išlieka vėluojančių mokėjimų rizika

Atlikus DFP laikotarpio vidurio peržiūrą, ES biudžetas tapo lankstesnis. Padidėjo bendra mokėjimų marža (BMM),  
todėl įmanoma nepanaudotus mokėjimų asignavimus perkelti į vėlesnius metus. Be to, buvo sustiprintos specia-
liosios priemonės. Neatidėliotinos pagalbos rezervui ir Lankstumo priemonei skirtos sumos padidėjo 0,7 milijardo 
eurų. Be to, nuo 2017 m. buvo galima iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo ir Europos  
Sąjungos solidarumo fondo į Lankstumo priemonę perkelti nebegaliojančias sumas. 

Šios priemonės yra naudingos, tačiau jų gali nepakakti siekiant užtikrinti, kad ES biudžetas būtų pakankamai lanks-
tus sprendžiant galimus ateities uždavinius. Be to, klausimas, susijęs su tuo, ar specialioms priemonėms bus taiko-
mos mokėjimų asignavimams nustatytos viršutinės ribos, dar nėra išspręstas. Šis netikrumas prisideda prie mokėji-
mų susikaupimo rizikos.

Rizikos poveikis ES biudžetui ir toliau yra labai didelis

ES biudžete ir toliau kaupiasi teisiniai įsipareigojimai siekiant atlikti mokėjimus vėliau, kuriems taikomos įvairios są-
lygos. Šie įsipareigojimai apima neapibrėžtuosius įsipareigojimus garantijų forma, kurioms gali prireikti finansavimo, 
jei įvyksta ateities įvykis.

Teikiant teisėkūros pasiūlymus, kurie apima didelių neapibrėžtųjų įsipareigojimų sukūrimą ar pridėjimą, mes reko-
menduojame, kad Komisija kartu su jais pateiktų bendros iš biudžeto remiamų neapibrėžtųjų įsipareigojimų vertės 
apžvalgą bei testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų ir jų poveikio biudžetui analizę. 

Paskelbtas Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Europos Sąjungos 2019 m. kelia papildomų iššūkių ES biudžetui.

 
 
 

Norite sužinoti daugiau? Visa informacija apie mūsų ES biudžeto ir finansų valdymo srityje nustatytus pagrindinius faktus pateikta 
2017 m. metinės ataskaitos 2 skyriuje.
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Būtina geriau naudoti informaciją apie veiksmingumą

Komisija naudoja informaciją apie veiksmingumą programoms ir politikos sritims valdyti, 
tačiau tais atvejais, kai tikslai nepasiekiami, ne visada imamasi tinkamų veiksmų

Informacijos apie veiksmingumą tikslas – nurodyti, ar politikos kryptimis, projektais ir programomis veiksmingai ir 
efektyviai siekiama jų tikslų. Informacija apie veiksmingumą turėtų būti naudojama rengiant būtinas taisomąsias 
priemones ir Komisijos sprendimų priėmimo proceso rėmimui.

Praėjusiais metais peržiūrėjome, kaip Komisija atsižvelgia į gerąją patirtį teikdama veiksmingumo ataskaitas. Šiais 
metais mes visų pirma atkreipėme dėmesį į tai, kaip Komisija naudoja informaciją apie veiksmingumą, susijusią su 
išlaidų programomis ir politikų formavimu, įgyvendinimu ir vertinimu.

Šį skirsnį mes užbaigiame rekomenduodami Komisijai:

 ο palengvinti ir supaprastinti strategines sistemas, pagal kurias vykdomas ES biudžetas, taip stiprinant 
atskaitomybę už rezultatus ir didinant aiškumą ir skaidrumą visiems suinteresuotiesiems subjektams;

 ο įtraukti naujausią informaciją apie veiksmingumą į veiksmingumo ataskaitas dėl pažangos, padarytos siekiant 
tikslų, ir teikti pasiūlymus taikyti atitinkamus veiksmus, kai šie tikslai nepasiekti;

 ο supaprastinti ES biudžeto veiksmingumo rodiklius ir pagerinti aukšto lygio bendrųjų tikslų, konkrečių 
programų ir politikos tikslų suderinimą;

 ο Pagrindinėse veiksmingumo ataskaitose teikti informaciją, kaip informacija apie veiksmingumą buvo 
naudojama sprendimų priėmimo procese; 

 ο įdiegti priemones ir iniciatyvas, kad būtų daugiau dėmesio skiriama veiksmingumui Komisijos vidaus 
kultūroje, remiantis jau pasiekta pažanga.

2017 m. paskelbtos dvidešimt aštuonios specialiosios ataskaitos įvairiomis temomis

Mes savo specialiosiose ataskaitose nuolat vertiname veiksmingumą, dauguma jų pagrįstos veiksmingumo auditais 
arba bendrais atitikties ir veiksmingumo vertinimais. Savo 2017 m. ataskaitose visų pirma tikrinome, ar buvo pasiekti 
atrinktų ES politikų ir programų tikslai, ar buvo veiksmingai ir efektyviai pasiekti rezultatai ir ar ES finansavimu buvo 
sukurta pridėtinė vertė. Toliau diagramoje pateikiame visas 2017 m. paskelbtas 28 specialiąsias ataskaitas.

 
Norite sužinoti daugiau? Visa informacija apie mūsų veiksmingumo įvertinimą pateikta 2017 m. metinės ataskaitos dėl ES biudžeto 
3 skyriuje.
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2017 m.
Audito Rūmų
specialiosios

ataskaitos

GAMTOS IŠTEKLIAI

FINANSŲ IR EKONOMINIS
VALDYMAS

PAJAMOS

EUROPOS VAIDMUO
PASAULYJE

EKONOMINĖ, SOCIALINĖ IR
TERITORINĖ SANGLAUDA

KONKURENCINGUMAS AUGIMUI IR 
DARBO VIETŲ KŪRIMUI SKATINTI

ADMINISTRAVIMAS

•  Maisto atliekos
•  Natura 2000
•  Sertifikavimo įstaigos
•  Žuvininkystės kontrolė
•  Jaunieji ūkininkai
•  Kaimo plėtra
•  BŽŪP žalinimas

Specialiosios
ataskaitos:

Muitinės kontrolė

•  Baigiamosios procedūros
•  Partnerystės susitarimai
•  Ex ante sąlygos
•  Finansiniai pataisymai
•  Geležinkelių signalizacija
•  Bendras Europos dangus
•  MVĮ garantijų priemonė
•  Jaunimo nedarbas
•  Geriamasis vanduo

•  Hondūras
•  Tunisas
•  Reagavimas į nelaimes
•  Afrikos pajamos
•  Migracijos krizės centrai
•  Prekyba žmonėmis
•  „Bêkou“ patikos fondas
•  Rinkimų stebėjimas

•  Graikijos finansų krizė
•  Bendra pertvarkymo valdyba

Europos Teisingumo Teismas

Specialiosios
ataskaitos:

Specialiosios
ataskaitos:

Specialiosios ataskaitos:Specialioji ataskaita:

Specialioji ataskaita:

Mūsų specialiąsias ataskaitas – iš esmės susijusias su veiksmingumo auditais – 23 ES kalbomis galima rasti interneto svetainėje  
(http://www.eca.europa.eu/lt/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Special report&tab=tab4).

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Special report&tab=tab4
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Komisija įgyvendina didelę mūsų rekomendacijų dalį

Mes kasmet peržiūrime, kokiu mastu Komisija vykdė su mūsų rekomendacijomis susijusius taisomuosius veiksmus. 
Remdamiesi savo 2018–2020 m. strategija, toliau peržiūrėsime visas veiklos audito rekomendacijas, kurias pateikėme 
Komisijai prieš trejus metus.

Šių metų atsižvelgimo į rekomendacijas analizė apėmė 100 rekomendacijų, kurios buvo pateiktos mūsų 2014 m. 
paskelbtose specialiosiose ataskaitose. Komisija 75 rekomendacijas įgyvendino visiškai ar dauguma atžvilgių. Mes 
nustatėme, kad visiškai nebuvo įgyvendintos tik šešios rekomendacijos (žr. 6 diagramą). 

6 
di

ag
ra

m
a Daug 2014 m. pateiktų Audito Rūmų rekomendacijų buvo įgyvendinta

neįgyvendinta

įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais

įgyvendinta dauguma atžvilgių

visiškai įgyvendinta

58 %
17 %

19 %

6 %
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sričių analizė

Pajamos 
139,7 milijardo eurų

Ką mes auditavome

Mūsų auditas apėmė ES biudžeto pajamas, kuriomis finansuojamos išlaidos. Mes tikrinome kai kurias pagrindines 
kontrolės sistemas, skirtas nuosaviems ištekliams apskaičiuoti ir rinkti, bei pajamų operacijų imtį.

Valstybių narių įnašai, pagrįsti jų bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis (BNPj), ir pajamos iš pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) sudarė atitinkamai 56 % ir 12 % visų ES pajamų 2017 m. Šie įnašai apskaičiuojami remiantis valstybių 
narių teikiamais makroekonominiais statistiniais duomenimis ir įverčiais. 

Tradiciniai nuosavi ištekliai (TNI), kuriuos daugiausia sudaro už importą surinkti muitai ir kuriuos ES vardu surinko 
valstybių narių administravimo institucijos, papildomai sudarė 15 % ES pajamų. Likę 17 % ES pajamų yra iš kitų 
šaltinių (įnašai ir grąžinamosios išmokos, susijusios su ES susitarimais ir programomis, 2016 m. finansinių metų 
perviršis, Komisijos nustatytos baudos ir delspinigiai).

Ką mes nustatėme

Mūsų tikrintos su pajamomis susijusios sistemos buvo iš esmės veiksmingos. Tačiau TNI atveju nustatėme, kad 
kai kurios kontrolės priemonės buvo tik iš dalies veiksmingos. Mes taip pat nustatėme, kad yra galimybių toliau 
tobulinti Komisijos veiksmus, siekiant kai kuriose srityse apsaugoti ES pajamas. Visų pirma buvo Komisijos vykdomo 
su TNI susijusio nepakankamai įvertinto importo rizikos valdymo ir jos atliekamų PVM pagrįstų nuosavų išteklių 
patikrinimų trūkumų. Trūkumai abiejose srityse gali turėti įtakos valstybių narių įnašams į ES biudžetą.

Paveikta reikšmingo klaidų lygio?

Ne
Įvertintas klaidų lygis:

0,0 % (2016 m.: 0,0 %)
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Mūsų rekomendacijos

Mes rekomenduojame Komisijai:

 ο pagerinti importo srautų stebėjimą, plačiau naudoti duomenų rinkimo metodus, siekiant išanalizuoti 
neįprastus atvejus ir su jais susijusias priežastis, ir skubiai imtis veiksmų, siekiant užtikrinti, kad būtų surinktos 
atitinkamos TNI sumos; 

 ο peržiūrėti esamą kontrolės sistemą ir geriau dokumentuoti jos taikymą, tikrinant valstybių narių atliktus PVM 
pagrįstų nuosavų išteklių skaičiavimus.

Norite sužinoti daugiau? Visa informacija apie mūsų atliktą ES pajamų auditą pateikta 2017 m. metinės ataskaitos 4 skyriuje.
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Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti 
14,9 milijardo eurų

Ką mes auditavome

Mūsų auditas apėmė išlaidas, susijusias su moksliniais tyrimais ir inovacijomis, švietimo sistemomis, darbo vietų 
kūrimu, bendrąja skaitmenine rinka, atsinaujinančiųjų išteklių energija ir energijos vartojimo efektyvumu, taip 
pat išlaidomis, kuriomis siekiama modernizuoti transporto sektorių ir pagerinti verslo aplinką, ypač mažoms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ). 

Audito šioje srityje metu buvo tikrinamos 2017 m. 14,9 milijardo eurų išlaidos. Didžiąją išlaidų dalį sudarė dotacijos 
projektuose dalyvaujantiems viešiems ar privatiems paramos gavėjams. 

Moksliniams tyrimams ir inovacijoms skirtos išlaidos, kurios 2017 m. sudarė 53 % pagal šią išlaidų pakategorę, yra 
panaudojamos pagal 2007–2013 m. septintąją bendrąją mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programą (7BP) ir 
2014–2020 m. laikotarpio bendrąją programą „Horizontas 2020“. 

Ką mes nustatėme

Pagrindinę riziką operacijų tvarkingumui sudaro tai, kad paramos gavėjai deklaruoja netinkamas finansuoti išlaidas, 
kurios prieš Komisijai jas kompensuojant nei aptinkamos, nei ištaisomos. Mes nustatėme, kad dauguma klaidų 
susijusios su paramos gavėjų deklaruotų netinkamų finansuoti personalo ar kitų netinkamų finansuoti tiesioginių 
išlaidų (pavyzdžiui, su projektu nesusijusių kelionėms ar įrangai skirtų išlaidų) ar netinkamų finansuoti netiesioginių 
išlaidų kompensavimu. Tai yra skaičiavimo klaidos, patvirtinamųjų įrodymų dėl deklaruotų išlaidų ir išlaidų, patirtų 
neleistinu laikotarpiu, nebuvimas (žr. pavyzdžius langelyje). 

Paveikta reikšmingo klaidų lygio?

Taip
Įvertintas klaidų lygis:

4,2 % (2016 m.: 4,1 %)
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Buvo pakankamai informacijos, siekiant užkirsti kelią reikšmingai klaidų daliai ar jas aptikti ir ištaisyti. Jei visa ši 
informacija būtų buvusi panaudota ištaisyti klaidoms, visų išlaidų įvertintas klaidų lygis srityje „Konkurencingumas 
augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“ būtų buvęs 1,5 procentinio punkto mažesnis. 

Mes taip pat nustatėme keletą vėlavimų atvejų projekto koordinatoriui paskirstant ES lėšas kitiems projekto 
dalyviams. Nors kai kurie minėti vėlavimai buvo suprantami, mes atkreipiame dėmesį į tai, kad bet kokie ES lėšų 
pervedimo vėlavimai gali turėti rimtų finansinių pasekmių projekto dalyviams, ypač MVĮ. 

Programos „Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės taisyklės

Mes esame anksčiau pranešę, kad programos „Horizontas 2020“ finansavimo taisyklės yra paprastesnės nei 7BP 
taisyklės. Tačiau personalo išlaidų deklaravimo taisykles vis dar sunku suprasti ir taikyti. Tai patvirtina mūsų ir 
Komisijos auditai, kurie rodo didelį pasikartojantį klaidų lygį personalo išlaidose.

Kitose programose mes taip pat nustatėme neaiškias tinkamumo finansuoti taisykles, kurias galima interpretuoti. 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) atveju nėra rekomendacijų dėl įrodymų, kurių reikia siekiant 
parodyti, kad išlaidos buvo patirtos, o tai yra būtina tinkamumo finansuoti sąlyga. Manome, kad dar labiau 
supaprastinus ir geriau paaiškinus taisykles, būtų galima pagerinti finansų valdymą ir suderinti vienodų sąlygų 
sudarymą paramos gavėjams.

Pavyzdžiai. Netinkamos finansuoti išlaidos

Vienu atveju mes nustatėme, kad MVĮ paramos gavėjas taikė neteisingą metodiką apskaičiuoti valandos 
įkainius ir deklaravo per daug kai kurių darbuotojų darbo valandų. Be to, visi darbuotojai, kurie dirbo 
projekte, nedirbo įmonėje, kuri buvo susitarimo dėl dotacijos šalis, o tik jos susijusioje įmonėje. 

Kitu atveju paramos gavėjas deklaravo būsimas sąnaudas, kurioms tuo metu, kai Komisija patvirtino išlaidas, 
nebuvo nei išrašyta sąskaita faktūra, nei jos buvo apmokėtos, ir nebuvo įrodymų, kad susiję darbai buvo iš 
tikrųjų atlikti.
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Komisijos ataskaitos dėl teisėtumo ir tvarkingumo

Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktorato, Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato ir 
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) ir Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos (REA) 
metinėse veiklos ataskaitose pateiktas teisingas generalinių direktoratų ir agentūrų finansų valdymo įvertinimas, 
atsižvelgiant į atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Jose pateikta informacija patvirtino mūsų nustatytus 
faktus ir išvadas. Mes pažymėjome, kad ir toliau buvo derinamas metodas, siekiant nustatyti įvertintas rizikos 
veikiamas sumas Komisijos tarnybose, įgyvendinančiose mokslinių tyrimų ir inovacijos programas.

Mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje mes peržiūrėjome Komisijos imčių sudarymą ir audito metodiką, susijusią su 
teisėtumo ir tvarkingumo informacija metinėse veiklos ataskaitose, taip pat audito bylas, kurias turėjo Komisija ir 
privačios audito įmonės, atlikusios auditus Komisijai dėl 7BP programų „Horizontas 2020“ ir „Erasmus +“. 

Mūsų darbas, skirtas Komisijos ir nacionalinių agentūrų ex post audito strategijai ir programos „Erasmus +“ 
metodikai, parodė, kad audituotos nacionalinės agentūros ir įstaigos įdiegė tinkamas priežiūros ir kontrolės 
sistemas. Tačiau dviejuose iš trijų nagrinėtų atvejų nustatėme trūkumų, susijusių su patikrų, kurias atlieka 
nacionalinių institucijų atrinktos nepriklausomos audito įstaigos, išsamumu ir dokumentavimu.

Privačios audito įmonės nebuvo visiškai suderinusios savo 7BP audito programų.

Programos „Horizontas 2020“ audito programos buvo nuoseklios, tačiau turimų audito dokumentų nepakako atlikti 
išsamią peržiūrą. Be to, kadangi mūsų vertinimas neapėmė privačių audito įmonių, atliekančių auditą Komisijos 
vardu, mes negalime daryti išvados dėl programos „Horizontas 2020“ ex post auditų kokybės.

Veiksmingumo vertinimas

Mes įvertinome Komisijos ataskaitas dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų imties veiksmingumo. Nors buvo 
pasiekti daugumos projektų numatyti išdirbiai ir rezultatai, buvo atvejų, kai nurodyta pažanga tik iš dalies atitiko 
sutartus tikslus ar kai nurodytos išlaidos nebuvo laikomos pagrįstomis, atsižvelgiant į projekto pažangą. Be to, kai 
kuriais atvejais projekto išdirbiai ir rezultatai buvo išplatinti tik iš dalies. 
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Mūsų rekomendacijos

Mes rekomenduojame Komisijai:

 ο programos „Horizontas 2020“ srityje – toliau paprastinti personalo išlaidų deklaravimo taisykles, peržiūrėti 
personalo išlaidų metodiką ir papildyti kai kurių šalių problemų sąrašus;

 ο EITP srityje – padidinti paramos gavėjų informuotumą apie tinkamumo finansuoti taisykles, visų pirma aiškiai 
atskiriant įgyvendinimo sutartį nuo subrangos sutarties; 

 ο nedelsiant pašalinti trūkumus, kuriuos Komisijos vidaus audito tarnyba nustatė EACEA vykdomame 
„Erasmus+“ dotacijų valdymo procese ir mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų stebėjimo srityje.

Norite sužinoti daugiau? Visa informacija apie mūsų atliktą ES išlaidų auditą srityje „Konkurencingumas augimui ir darbo vietų 
kūrimui skatinti“ pateikta 2017 m. metinės ataskaitos 5 skyriuje.
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Ką mes auditavome

Išlaidomis pagal DFP 1b pakategorę „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“ („Sanglauda“) siekiama mažinti 
įvairių ES valstybių narių ir regionų išsivystymo lygio atotrūkį ir stiprinti visų regionų konkurencingumą. Audito šioje 
srityje metu buvo tikrinamos tik 8,0 milijardų eurų 2017 m. išlaidos. Taip atsitiko dėl žemo patvirtintų išlaidų lygio; 
tikėtina, kad šis skaičius labai padidės 2018 m.  

Už išlaidų valdymą atsakingi du Komisijos generaliniai direktoratai. Regioninės ir miestų politikos generalinis 
direktoratas (DG REGIO) iš esmės prižiūri Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo (SF) 
įgyvendinimą, šios lėšos sudarė 65 % mūsų audito populiacijos. Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis 
direktoratas (DG EMPL) visų pirma stebi Europos socialinio fondo (ESF) įgyvendinimą, šios lėšos sudarė 35 % mūsų 
audito populiacijos. 

Išlaidų valdymą pasidalija Komisija ir valstybės narės, bendrai finansuodamos daugiametes veiksmų programas, 
pagal kurias remiami projektai. 

Pirmą kartą mūsų auditas buvo susijęs su 2007–2013 m. programavimo laikotarpio baigiamaisiais mokėjimais ir su 
2014–2020 m. programavimo laikotarpio patvirtintomis išlaidomis pagal peržiūrėtą kontrolės ir patikinimo sistemą.  
Atsižvelgiant į peržiūrėtą sistemą, šiais metais mūsų auditas apėmė audito institucijų ir Komisijos darbą. Mes 
sudarėme statistiškai reprezentatyvią operacijų, kurias audito institucijos jau buvo patikrinusios, imtį ir peržiūrėjome 
jų darbą. Operacijų, kuriose mes nustatėme trūkumų, atveju mes taip pat pakartotinai atlikome jų auditą paramos 
gavėjų lygmeniu. 

Mūsų audito tikslas buvo prisidėti prie bendro patikinimo pareiškimo ir įvertinti naują kontrolės ir patikinimo 
sistemą ir jos patikimumą. Tai buvo daroma su mintimi pasinaudoti tuo kiek įmanoma daugiau ateityje ir nustatyti, 
ką dar galima būtų patobulinti.

Ką mes nustatėme

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda 
8,0 milijardo eurų

Išlaidų sritis paveikta reikšmingo 
klaidų lygio?

Taip
Įvertintas klaidų lygis1: 

3,0 % (2016 m.: 4,8 %)

1 Šis įvertis apima 50 klaidų, kurias anksčiau nustatė valstybių narių audito institucijos, ir atsižvelgiama į pataisymus, kurių bendra vertė yra 101 milijonas 
eurų abiejų laikotarpių išlaidų.
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Pavyzdys. Finansinėms priemonėms pagal pasidalijamąjį valdymą patvirtintos netinkamos finansuoti 
paskolos

ERPF paskoloms skiriamas bendrasis finansavimas (t. y. daugiau kaip 50 % visos paskolų vertės) pirmiausia 
turi būti naudojamas MVĮ remti. Tačiau pagal vieną mūsų audituotą finansinę priemonę beveik 80 % 
patvirtintos visos paskolų vertės buvo investuota į įmones, kurios nėra MVĮ. Nei audito institucija, nei 
Komisija nenustatė šio pagrindinio teisės aktų leidėjo nustatyto tinkamumo reikalavimo pažeidimo.

Remdamiesi nustatytų klaidų skaičiumi ir poveikiu mes nustatėme, kad vis dar yra trūkumų, susijusių su 
vadovaujančiųjų institucijų deklaruotų išlaidų tvarkingumu. Finansinės priemonės ir susijusios netinkamos 
finansuoti išlaidos prie mūsų įvertinto klaidų lygio prisidėjo daugiausia (žr. pavyzdį).

Audito institucijų darbo vertinimas

Audito institucijų darbas yra svarbi naujos patikinimo ir kontrolės sistemos, skirtos užtikrinti „Sanglaudos“ srities 
išlaidų tvarkingumą, dalis. Todėl šiais metais daugiau dėmesio skyrėme jų patikrų pagrindinių elementų tikrinimui.

Keliais atvejais atlikus audito institucijų darbo peržiūrą, nustatėme trūkumų, kurie turėjo įtakos pateiktų likutinių 
klaidų lygių patikimumui. Nustatėme trūkumų, susijusių su jų darbo apimtimi, kokybe, dokumentavimu ir jų imčių 
sudarymo reprezentatyvumu. Komisiją šių trūkumų nebuvo nustačiusi. Visuose mūsų tikrintuose patikinimo ir 
užbaigimo paketuose audito institucijos nurodė likutinius klaidų lygius, kurie buvo mažesni kaip 2 %. 

Tačiau dėl papildomų mūsų nustatytų klaidų mūsų perskaičiuoti lygiai buvo didesni kaip 2 % šešiuose iš 12 mūsų 
audituotų 2014–2020 m. laikotarpio patikinimo paketų ir trijuose iš dešimties mūsų audituotų 2007–2013 m. 
laikotarpio užbaigimo paketų. 

Komisijos darbas ir pranešimas apie likutinį klaidų lygį jos metinėse veiklos ataskaitose

Metinės veiklos ataskaitos (MVA) yra pagrindinė Komisijos priemonė, skirta pranešti, ar ji gavo pagrįstą patikinimą, 
kad taikomomis kontrolės procedūromis užtikrinamas išlaidų tvarkingumas. Peržiūrėta kontrolės ir patikinimo 
sistema buvo sukurta siekiant užtikrinti, kad likutiniai klaidų lygiai kasmet būtų mažesni už 2 % reikšmingumo 
ribą. Tačiau „Sanglaudos“ atveju DG EMPL ir DG REGIO 2017 m. MVA pateikiama keletas skirtingų lygių, parodančių 
rizikos veikiamų išlaidų dalį. Jie apima kiekvieno patikinimo paketo likutinius klaidų lygius ataskaitiniais metais nuo 
2015 m. liepos 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d. Mūsų nuomone, šie lygiai yra vieninteliai, dėl kurių Komisija galėtų turėti 
reikiamą patikinimą iš audito institucijų ir savo su tvarkingumu susijusio darbo. 
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Be to, reikia didesnių Komisijos darbo patobulinimų, susijusių su finansinių ataskaitų tvirtinimu, atskirų likutinių 
klaidų lygių tvirtinimu ir bendro likutinio klaidų lygio nustatymu.

Remiantis mūsų darbu, bendri likutiniai klaidų lygiai, pateikti Komisijos 2015 ir 2016 ataskaitinių metų MVA, yra 
mažesni už faktinius, ir mes šiuo metu negalime jais pasitikėti. 

Veiksmingumo vertinimas

Vienas iš pagrindinių 2014–2020 m. laikotarpio reglamentavimo nuostatų tikslų buvo labiau sutelkti dėmesį į 
veiksmingumą ir rezultatus. Remiantis mūsų 113 užbaigtų projektų peržiūra, iš esmės yra aiški sąsaja tarp išdirbių 
tikslų veiksmų programos ir projekto lygmeniu. Jeigu tokių esama, dauguma tikslinių verčių buvo pranešamos kaip 
įvykdytos, bent jau iš dalies. Tačiau daugelyje veiksmingumo matavimo sistemų trūksta rezultatų rodiklių, todėl 
sunku įvertinti bendrą projekto indėlį į konkrečius VP tikslus.

Mūsų rekomendacijos

Mes rekomenduojame Komisijai: 

 ο užtikrinti, kad audito sąlygos, taikomos EIF valdomoms finansinėms priemonėms, būtų tinkamos finansų 
tarpininkų lygmeniu;

 ο pasiūlyti teisės aktų pakeitimus dėl finansinės programos laikotarpiu po 2020 m., kad nebūtų galima grąžinti 
PVM viešosioms įstaigoms iš ES fondų;

 ο pašalinti mūsų nustatytus jos vykdomo audito institucijų darbo tikrinimo, – kurį Komisija atlieka savo 
tvarkingumo auditų kontekste, – trūkumus;

 ο išspręsti DG REGIO ir DG EMPL generalinių direktoratų MVA pateikiamos informacijos apie 2014–2020 m. 
kontrolės ir patikinimo sistemą sudėtingumo problemą;
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 ο užtikrinti, kad, atsižvelgiant į pasiūlymą dėl finansinių priemonių reglamentavimo sistemoje po 2020 m., 
audito sąlygos būtų pakeistos taip, kad likutiniams klaidų lygiams apskaičiuoti būtų naudojamas tik faktinis 
lėšų panaudojimas galutinio gavėjo lygmeniu;

 ο atskleisti bendrą likutinį klaidų lygį „Sanglaudos“ srityje už kiekvienus ataskaitinius metus;

 ο atlikti pakankamus tvarkingumo patikrinimus, siekiant padaryti išvadą dėl audito institucijų darbo 
veiksmingumo ir gauti pagrįstą patikinimą dėl išlaidų tvarkingumo ne vėliau kaip MVA, kurias Komisija 
paskelbia vėlesniais nei finansinių ataskaitų priėmimo metais.

Norite sužinoti daugiau? Visa informacija apie mūsų atliktą ES išlaidų auditą srityje „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“ 
pateikta 2017 m. metinės ataskaitos 6 skyriuje.
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Gamtos ištekliai 
56,5 milijardo eurų

Ką mes auditavome

Ši išlaidų sritis apima bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP), bendrą žuvininkystės politiką (BŽP) ir dalį ES išlaidų, 
susijusių su aplinka ir klimato politika. Audito šioje srityje metu buvo tikrinamos 56,5 milijardo eurų 2017 m. išlaidos.

BŽŪP yra ES išlaidų žemės ūkio srityje pagrindas. ES teisės aktuose nustatyti trys bendrieji BŽŪP tikslai yra šie:

 ο perspektyvi maisto gamyba, daugiausia dėmesio skiriant pajamoms iš žemės ūkio, žemės ūkio našumui ir 
kainų stabilumui;

 ο tvarus gamtos išteklių valdymas ir klimato politika, daugiausia dėmesio skiriant išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimui, biologinei įvairovei, dirvožemiui ir vandeniui;

 ο darnus teritorinis vystymasis.

BŽŪP išlaidos valdomos kartu su valstybėmis narėmis. Tai apima: 

 ο Europos žemės ūkio garantijų fondą (EŽŪGF) – tiesiogines išmokas, kurios šioje išlaidų srityje sudarė 74 %;

 ο Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP), iš kurio su valstybėmis narėmis bendrai finansuojamos 
kaimo plėtros programos, jo išlaidos sudarė 19 %;

 ο EŽŪGF – rinkos priemones, kurios sudarė 5 % išlaidų.

BŽŪP išlaidos paskirstomos per maždaug 80 mokėjimo agentūrų, atsakingų už pagalbos paraiškų tinkamumo 
tikrinimą ir išmokų paramos gavėjams mokėjimą.

BŽP taip pat bendrai valdo Komisija ir valstybės narės. 

Komisija centralizuotai valdo ES aplinkos politiką. Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) yra didžiausia išlaidų 
priemonė šioje srityje.
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Ką mes nustatėme

Komisija ir valstybių narių institucijos taikė taisomąsias priemones, kuriomis 1,1 procentinio punkto buvo sumažintas 
mūsų įvertintas su šiuo skyriumi susijęs klaidų lygis. Tačiau didelės kiekybiškai įvertinamų klaidų paveiktų operacijų 
dalies atveju nacionalinės institucijos turėjo pakankamai informacijos, kad galėtų užkirsti kelią klaidoms, jas aptikti 
ir ištaisyti prieš deklaruojant išlaidas Komisijai. Jei nacionalinės institucijos būtų tinkamai panaudojusios visą savo 
turimą informaciją, įvertintas su šiuo skyriumi susijęs klaidų lygis būtų buvęs 0,9 procentinio punkto mažesnis.

Tiesioginėse išmokose nebuvo reikšmingo klaidų lygio

Žemės ūkio paskirties žemės plotas yra pagrindinis kintamasis tiesioginių išmokų atveju. Nuolatiniai kontrolės 
sistemų patobulinimai 2017 m. padėjo išlaikyti klaidų lygį žemiau 2 % reikšmingumo ribos. 

„Žalinimo išmokomis“ siekiama remti ūkininkus, kurie pritaiko klimatui ir aplinkai naudingas žemės ūkio praktikas. 
Testuodami 121 tiesioginę išmoką, aplankėme 35 žalinimo išmokas gavusius paramos gavėjus; tik vienu atveju 
nustatėme tiesioginį žalinimo reikalavimų pažeidimą. Kaip buvome nurodę anksčiau, žalinimo reikalavimai yra 
nesunkiai įgyvendinami ir iš esmės atitinka įprastą ūkininkavimo praktiką. Daugiau informacijos pateikiama mūsų 
specialiojoje ataskaitoje 21/2017 „Žalinimas – sudėtingesnė pajamų rėmimo sistema, aplinkosaugos požiūriu dar 
neveiksminga“. 

Kaimo plėtra, rinkos priemonės, aplinka, klimato politika ir žuvininkystė 

Šiose išlaidų srityse klaidų lygis išlieka aukštas.

Pagrindinės klaidų priežastys buvo tinkamumo sąlygų nesilaikymas, netikslios informacijos apie plotus ar gyvūnų 
skaičių teikimas ir tai, kad paramos gavėjai nesilaiko agrarinės aplinkosaugos įsipareigojimų (žr. pavyzdį).

Paveikta reikšmingo klaidų lygio?

Taip
Įvertintas klaidų lygis:

2,4 % (2016 m.: 2,5 %)
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Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato ataskaitos dėl teisėtumo ir tvarkingumo

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato (DG AGRI) 2017 m. metinėje veiklos ataskaitoje pateikti 
pakoreguoti klaidų lygiai „Gamtos išteklių“ pagrindinėse išlaidų srityse atitinka mūsų audito išvadą, kad klaidų lygis 
„Gamtos išteklių“ išlaidų srityje iš esmės buvo reikšmingas ir kad EŽŪGF tiesioginės pagalbos schemos, sudarančios 
74 % išlaidų pagal šią DFP išlaidų kategoriją, nebuvo paveiktos reikšmingo klaidų lygio.

Nuo 2015 m. sertifikavimo įstaigos valstybėse narėse turi pateikti nuomonę dėl mokėjimo agentūrų išlaidų 
teisėtumo ir tvarkingumo. Sertifikavimo įstaigų darbas papildo Komisijos patikinimo modelį BŽŪP išlaidų srityje: DG 
AGRI atsižvelgia į šį darbą apskaičiuodamas pataisytus klaidų lygius pagrindinėse išlaidų srityse. Tačiau būtini tolesni 
patobulinimai, jei Komisija nori pasiekti tikslą pasinaudoti sertifikavimo įstaigų darbu kaip pagrindiniu BŽŪP išlaidų 
tvarkingumo patikinimo šaltiniu.

Veiksmingumo vertinimas

Geoerdvinės pagalbos paraiškos (GEPP) – tai žiniatinklio programa, kuria ūkininkai gali naudotis siekdami mokėjimo 
agentūroms internetu pateikti pagalbos pagal plotą prašymus, kuriuos jos tvarko. Mokėjimo agentūros iki 2018 m. 
turi suteikti galimybę naudotis GEEP visiems pagalbos pagal plotą gavėjams.

Mes aplankėme daugiau kaip 100 ūkių, siekdami patikrinti, kaip naudojama programa, ir apklausėme 24 mokėjimo 
agentūras dėl jos įdiegimo. Dauguma mūsų aplankytų pagalbos už plotą prašančių pareiškėjų jau naudojosi GEPP, 
todėl daugeliu atvejų jie padaro mažiau klaidų ir patiria mažesnes laiko sąnaudas. Tačiau 23 % mūsų apklaustų 
ūkininkų vis dar teikė paraiškas nenaudodami GEPP.

Pavyzdys. Paramos gavėjas nesilaikė agrarinės aplinkosaugos įsipareigojimų

Mes patikrinome atvejį, kai ūkininkas gavo paramą pagal priemonę, skirtą agronominių metodų ir 
drėkinimo optimizavimo aplinkos požiūriu reikmėms. Kad gautų paramą, paramos gavėjas ūkio valdos 
dalyje turėjo įsipareigoti sodinti tam tikrus pasėlius, sumažinti cheminių trąšų ir vandens naudojimą 
drėkinimui ir tvarkyti žemės dirbimo ir drėkinimo registrus. Nustatėme, kad paramos gavėjas nesilaikė 
nė vieno iš šių įsipareigojimų. Po mūsų apsilankymo mokėjimo agentūra pradėjo pagalbai skirtų lėšų 
susigrąžinimo procedūrą.
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Patikrinome 29 kaimo plėtros investicinius projektus, siekdami įvertinti jų veiksmingumą. Apskritai, tinkamumo 
finansuoti sąlygos atitiko kaimo plėtros programose nustatytus prioritetus, o atrankos procedūros buvo tinkamos. 
Mūsų aplankyti paramos gavėjai atrinktus kaimo plėtros investicinius projektus įgyvendino taip, kaip planuota, o 
valstybės narės vykdė išlaidų pagrįstumo patikras. Vis dėlto valstybės narės beveik nesinaudojo supaprastintomis 
išmokų apmokėjimo alternatyvomis. 

Mūsų rekomendacijos

Mes rekomenduojame Komisijai:

 ο įvertinti, kiek efektyvūs valstybių narių veiksmai, kuriais siekiama šalinti klaidų išmokų rinkos priemonėms ir 
kaimo plėtrai srityse priežastis ir, kai reikia, pateikti daugiau rekomendacijų;

 ο nuodugniau patikrinti sertifikavimo įstaigų operacijų testavimo kokybę;

 ο tikrinti, kaip valstybių narių institucijos įgyvendina taisomuosius veiksmus tais atvejais, kai Komisija yra 
nustačiusi, kad ji visiškai negali pasikliauti sertifikavimo įstaigos darbu arba gali juo pasikliauti tik iš dalies;

 ο vykdyti mokėjimo agentūrų daromos pažangos teikiant pagalbą ūkininkams, kurie dar nesinaudoja GEPP, 
stebėjimą ir skleisti geriausią patirtį siekiant kuo didesnės naudos ir visiškai įgyvendinti naują sistemą prieš 
teisės aktais nustatytus terminus.

Norite sužinoti daugiau? Visa informacija apie mūsų atliktą ES išlaidų auditą srityje „Gamtos ištekliai“ pateikta 2017 m. metinės 
ataskaitos 7 skyriuje.
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Ką mes auditavome

Ši išlaidų sritis sujungia įvairias politikas, kurių bendras tikslas yra sustiprinti „ES pilietybės“ koncepciją sukuriant 
laisvės, teisingumo ir saugumo erdvę be vidaus sienų. 

Audito šioje srityje metu buvo tikrinamos 2,7 milijardo eurų 2017 m. išlaidos. Ši suma apėmė tokias sritis, kaip sienų 
apsauga, imigracijos ir prieglobsčio politika, teisingumo ir vidaus reikalai, visuomenės sveikata, vartotojų apsauga, 
kultūra, jaunimas, informacija ir dialogas su piliečiais. Ji sudaro santykinai mažą, tačiau didėjančią ES biudžeto dalį 
(2017 m. apytiksliai 2 %).

Didelę išlaidų dalį įgyvendina 12 decentralizuotų agentūrų, apie kurias mes teikiame informaciją savo atskirose 
specialiosiose metinėse ataskaitose. 

„Migracijos ir saugumo“ politika, kurios išlaidos sudaro 45 %, daugiausia įgyvendinama valstybių narių ir Komisijos 
pasidalijamojo valdymo būdu. Pagrindiniai su šia išlaidų kategorija susiję fondai yra:

 ο Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF), kurio tikslas – prisidėti prie veiksmingo migracijos srautų 
valdymo bei suformuoti bendrą Sąjungos požiūrį į prieglobstį ir imigraciją; 

 ο Vidaus saugumo fondas (VSF), kurio tikslas – pasiekti aukštą saugumo lygį Europos Sąjungoje. 

Šie fondai veikia nuo 2014 m., jie pakeitė programą SOLID („Solidarumas ir migracijos srautų valdymas“) ir bus 
įgyvendinami iki 2020 m. 

Be atrinktų sistemų, mes tikrinome kelias operacijas, apimančias šios išlaidų srities pagrindines politikas. 

Atsižvelgiant į imties dydį, skirtingai nei kitose išlaidų srityse, mes negalime apskaičiuoti reprezentatyvaus klaidų 
lygio srityje „Saugumas ir pilietybė“. 

Saugumas ir pilietybė 
2,7 milijardo eurų
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Ką mes nustatėme

Mūsų patikrinimo metu nustatėme prieštaravimų tarp to, kaip skirtingos valstybės narės traktavo viešųjų įstaigų 
deklaruoto pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą, o tai turi neigiamą poveikį patikimam finansų valdymui ES 
išlaidų srityje. Be to, nustatėme, kad dabartiniai PMIF / VSF ataskaitų teikimo reikalavimai 2017 m. finansinėms 
ataskaitoms neleidžia Komisijai gauti visos būtinos finansinės informacijos, kuri jai yra būtina atlikti priežiūrą.

Mūsų rekomendacijos

Mes rekomenduojame Komisijai:

 ο pateikti gaires valstybėms narėms dėl ES lėšų naudojimo vadovaujantis patikimo finansų valdymo principais. 
Visų pirma PMIF / VSF įgyvendinimo gairėse turėtų būti nustatyta, kad viešosioms įstaigoms įgyvendinant ES 
veiksmus ES bendrasis finansavimas negali viršyti visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM; 

 ο pareikalauti iš valstybių narių, kad savo PMIF ir VSF nacionalinių programų metinėse finansinėse ataskaitose 
jos savo teikiamas sumas pagal jų pobūdį paskirstytų į susigrąžinimus, išankstinį finansavimą ir išlaidas, kurios 
iš tikrųjų buvo patirtos, bei nuo 2018 m. savo metinėje veiklos ataskaitoje nurodyti tikrąsias kiekvieno fondo 
išlaidas.

Norite sužinoti daugiau? Visa informacija apie mūsų atliktą ES išlaidų auditą srityje „Saugumas ir pilietybė“ pateikta 2017 m. metinės 
ataskaitos 8 skyriuje.
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Europos vaidmuo pasaulyje 
8,2 milijardo eurų

Ką mes auditavome

Ši išlaidų sritis apima užsienio politikos, pagalbos ES šalims kandidatėms ir potencialioms šalims kandidatėms bei 
pagalbos vystymuisi ir humanitarinės pagalbos, teikiamos besivystančioms ir kaimyninėms šalims, išlaidas (išskyrus 
Europos plėtros fondus, žr. 43–45 puslapius). 

2017 m. su auditu susijusios išlaidos šioje srityje sudarė 8,2 milijardo eurų, jos buvo panaudotos daugiau nei 
150 šalių. Išlaidas įgyvendina tiesiogiai Komisijos generaliniai direktoratai (iš Komisijos būstinės Briuselyje arba 
per ES delegacijas paramą gaunančiose šalyse) arba netiesiogiai paramą gaunančios šalys, arba tarptautinės 
organizacijos, naudodamos daug įvairių bendradarbiavimo priemonių ir pagalbos teikimo metodų. 

Atsižvelgiant į nedidelį imties dydį, skirtingai nei kitose išlaidų srityse, mes negalime apskaičiuoti reprezentatyvaus 
klaidų lygio srityje „Europos vaidmuo pasaulyje“.

Ką mes nustatėme

Skiriant ES įnašus į paramą gaunančių šalių bendruosius biudžetus (parama biudžetui), Komisija turi galimybių gana 
lanksčiai spręsti, ar finansavimo tinkamumo sąlygos buvo įvykdytos. Dėl jokių tos šalies finansų valdymo trūkumų, 
nulemiančių pažeidimus nacionaliniu lygmeniu, klaidų mūsų audite neatsiranda. Taip yra ir tuo atveju, kai ES lėšos 
susilieja su kitų tarptautinių paramos teikėjų lėšomis ir nėra priskiriamos konkretiems išlaidų punktams. Tokiais 
atvejais išlaidos yra laikomos tinkamomis finansuoti pagal ES taisykles, jei sutelkta suma apima pakankamai tinkamų 
finansuoti išlaidų, kad jos padengtų ES įnašą. 

Mūsų atlikti operacijų testai atskleidė kai kuriuos Komisijos sistemų kontrolės trūkumus, turinčius įtakos antro 
lygmens viešųjų pirkimų procedūroms (paramos gavėjo atliktas pirkimas) ir porinių projektų patarėjų, kurie yra 
komandiruojami į ES finansuojamus projektus, atlyginimų kompensavimui.
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Pavyzdys. Aplankytų projektų su veiksmingumu susiję klausimai

Patikrinome du atvejus, kai prekių gabenimo sąnaudos buvo daug didesnės už pačių tiekiamų prekių vertę. 
Pirmuoju atveju prekių, kurių vertė buvo 78 000 eurų, gabenimas atsiėjo 152 000 eurų. Antruoju atveju 
prekių, kurių vertė buvo 70 150 eurų, gabenimas atsiėjo 131 150 eurų.

Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinis direktorato atitikties ataskaitos 

Kaip ir ankstesniais metais, siekdamas sumažinti klaidas mokėjimuose, Kaimynystės politikos ir plėtros derybų 
generalinis direktoratas (DG NEAR) užsakė atlikti tyrimą, skirtą įvertinti „likutinį klaidų lygį“ (LKL) šios srities išlaidose. 
Kaip ir ankstesniuose tyrimo vertinimuose, nustatėme, kad jo metodika iš esmės yra tinkama ir veiksminga. Tačiau 
nustatėme kelias tobulintinas sritis, kaip antai rizika grindžiama populiacijos stratifikacija, rangovui suteiktas 
sprendimų laisvės lygis vertinant atskirų operacijų klaidų įverčius ir atmestos klaidos.

Peržiūrėdami DG NEAR 2017 m. metinę veiklos ataskaitą (MVA), pažymėjome, kad jis dėjo dideles pastangas 
siekdamas atsižvelgti į mūsų rekomendacijas dėl taisomosios gebos padidinimo ir priėmė apdairų metodą 
analizuojant susigrąžinimo pavedimus.

Veiksmingumo vertinimas

Be tvarkingumo tikrinimo, mes įvertinome septynių baigtų projektų veiksmingumo aspektus. Visiems patikrintiems 
projektams buvo nustatyti aiškūs ir aktualūs veiksmingumo rodikliai. Jų loginiai pagrindai buvo gerai struktūruoti, o 
jų išdirbiai buvo realistiški. Tačiau mes nustatėme keletą trūkumų, susijusių su projektų įgyvendinimu. Šie trūkumai 
turėjo neigiamos įtakos projektų veiksmingumui (žr. pavyzdį).
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Norite sužinoti daugiau? Visa informacija apie mūsų atliktą ES išlaidų auditą srityje „Europos vaidmuo pasaulyje“ pateikta 2017 m. 
metinės ataskaitos 9 skyriuje.

Mūsų rekomendacijos

Mes rekomenduojame Komisijai:

 ο išorės rangovui, atliekančiam kitą likutinio klaidų lygio tyrimą, teikti tikslesnių antro lygio pirkimų tikrinimo 
rekomendacijų;

 ο atliekant kitą likutinio klaidų lygio tyrimą, stratifikuoti populiaciją, remiantis būdinga projektų rizika, daugiau 
akcentuojant tiesioginio valdymo dotacijas ir mažiau – paramos biudžetui operacijas;

 ο kitoje metinėje veiklos ataskaitoje atskleisti likutinio klaidų lygio tyrimo apribojimus;

 ο peržiūrėti esamas projektų, įgyvendintų esant netiesioginiam valdymui, paramos gavėjams skirtas gaires 
siekiant įsitikinti, kad planuojama veikla yra vykdoma laiku ir kad projektų išdirbiai yra iš tikrųjų panaudojami, 
t. y. kad būtų užtikrintas racionalus lėšų panaudojimas.
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Ką mes auditavome

Mūsų auditas apėmė šių ES institucijų ir kitų įstaigų administracines išlaidas: Europos Parlamento, Europos Vadovų 
Tarybos ir Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos Audito 
Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Europos Regionų komiteto, Europos ombudsmeno, 
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir Europos išorės veiksmų tarnybos. 

2017 m. visų ES institucijų ir kitų įstaigų audituotos išlaidos sudarė 9,7 milijardo eurų. Ši suma apima išlaidas 
žmogiškiesiems ištekliams (apie 60 % visos sumos), išlaidas pastatams, įrangai, energijai, komunikacijoms ir 
informacinėms technologijoms. 

Mūsų atliekamų ES agentūrų, kitų decentralizuotų įstaigų ir Europos mokyklų auditų rezultatai pateikiami 
specialiosiose metinėse ataskaitose, kurios yra skelbiamos atskirai, konsoliduotoje šių auditų santraukoje. 

Mūsų finansinės būklės ataskaitas audituoja išorės auditorius, o audito ataskaita skelbiama Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir mūsų interneto svetainėje.

Ką mes nustatėme 

Patikrinę sistemas mes iš esmės nenustatėme jokių reikšmingų trūkumų. Tačiau mes nustatėme sričių, kuriose padėtį 
būtų galima pagerinti. Jos aprašytos toliau pateiktose rekomendacijose.

Administravimas 
9,7 milijardo eurų

Paveikta reikšmingo klaidų lygio??

Ne
Įvertintas klaidų lygis:

0,5 % (2016 m.: 0,2 %)
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Mūsų rekomendacijos

Mes rekomenduojame Europos Parlamentui:

 ο patobulinti gaires dėl atrankos ir sutarties skyrimo kriterijų vykdant viešųjų pirkimų procedūras Finansinio 
reglamento peržiūros kontekste;

 ο sustiprinti lankytojų grupių išlaidų deklaracijų teikimo procedūrą kitą kartą peržiūrint taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas lankytojų grupių priėmimas. 

Taip pat rekomenduojame, kad Komisija kuo greičiau patobulintų savo statutinių šeimos pašalpų valdymo sistemas.

Norite sužinoti daugiau? Visa informacija apie mūsų atliktą ES išlaidų auditą srityje „Administravimas“ pateikta 2017 m. metinės 
ataskaitos 10 skyriuje.
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Europos plėtros fondai  
3,5 milijardo eurų

Ką mes auditavome

Iš Europos plėtros fondų (EPF) teikiama ES vystomojo bendradarbiavimo pagalba Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo 
vandenyno šalims (AKR) bei užjūrio šalims ir teritorijoms (UŠT). EPF lėšomis ir bendradarbiavimo priemonėmis 
siekiama įveikti skurdą, skatinti tvarų vystymąsi bei AKR šalių ir UŠT integraciją į pasaulio ekonomiką. 

Audito šioje srityje metu buvo tikrinamos 3,5 milijardo eurų 2017 m. išlaidos. EPF finansuoja ES valstybės narės, 
jie įgyvendinami vykdant atskirus projektus arba teikiant paramą biudžetui (įnašas į šalies bendrąjį ar sektoriaus 
biudžetą). Kiekvieną EPF reglamentuoja jo atskiras finansinis reglamentas. 

EPF atskirai nuo ES biudžeto valdo Europos Komisija (ji valdo didžiausią dalį) ir Europos investicijų bankas.

Ką mes nustatėme

Kaip ir srityje „Europos vaidmuo pasaulyje“, Komisija turi galimybių gana lanksčiai spręsti, ar finansavimo tinkamumo 
sąlygos buvo įvykdytos, ir, netinkamai panaudojus ES lėšas nacionaliniu lygmeniu, mūsų audito metu nebūtinai 
bus nustatyta klaidų. Taip yra ir tuo atveju, kai ES lėšos susilieja su kitų tarptautinių paramos teikėjų lėšomis ir nėra 
priskiriamos konkretiems išlaidų punktams. Tokiais atvejais išlaidos yra laikomos tinkamomis finansuoti pagal ES 
taisykles, jei sutelkta suma apima pakankamai tinkamų finansuoti išlaidų, kad jos padengtų ES įnašą. 

EPF pajamos paveiktos reikšmingo 
klaidų lygio?

Ne

EPF finansinių ataskaitų patikimumas:

2017 m. finansinės ataskaitos teisingai atspindi EPF  
finansinę būklę, jų operacijų ir pinigų srautų rezultatus  
bei grynojo turto pokyčius.

EPF mokėjimai paveikti reikšmingo 
klaidų lygio?

Taip
Įvertintas klaidų lygis: 

4,5 % (2016 m.: 3,3 %)
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Nepatirtos išlaidos sudarė 42 % EPF bendro klaidų lygio (žr. pavyzdį toliau). Kiti svarbūs klaidų tipai yra pagrindinių 
patvirtinamųjų dokumentų nebuvimas ir viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymas. 

Pavyzdys. Nepatirtos išlaidos

Mes patikrinome gamtos išteklių valdymo projektą ir nustatėme, kad Komisija per klaidą atlygino 
2 milijonais eurų didesnę sumą nei įgyvendinančio partnerio deklaruotos išlaidos. Tikrindami atskirus 
išlaidų punktus, mes nustatėme, kad tris jų paveikė klaidos, nes ne visa deklaruotų išlaidų suma iš tikrųjų 
buvo patirta. 

Tam tikros kiekybiškai įvertinamų klaidų paveiktų operacijų dalies atveju Komisija turėjo pakankamai informacijos, 
kad galėtų užkirsti kelią šioms klaidoms ar jas aptikti ir ištaisyti. Jei Komisija būtų tinkamai pasinaudojusi visa savo 
turima informacija, įvertintas su EPF susijusių išlaidų klaidų lygis būtų buvęs 2,8 %.

Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktorato atitikties ataskaitos 

Kaip ir ankstesniais metais, siekdamas sumažinti klaidas mokėjimuose, Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi 
generalinis direktoratas (DG DEVCO) užsakė atlikti tyrimą, skirtą įvertinti „likutinį klaidų lygį“ (LKL) šios srities 
išlaidose. 

2017 m. LKL tyrimo metu nebuvo atlikti 67 % operacijų pagrindiniai testai, kadangi buvo visiškai pasitikima, 
netinkamai ar be tinkamo pagrindimo, ankstesnės kontrolės darbu. Todėl, taip pat atsižvelgdami į mūsų nustatytas 
klaidas, darome išvadą, kad 2017 m. rezultatai negali būti palyginti su ankstesnių metų rezultatais. Tai daro poveikį 
likutiniam klaidų lygiui. Komisija tinkamai nestebėjo LKL tyrimo vykdytojo atliekamo darbo ir dėl to negalėjo užkirsti 
kelio problemoms.

Į DG DEVCO 2017 m. metinę veiklos ataskaitą buvo įtraukta tik išlyga, susijusi su dotacijomis taikant tiesioginį 
valdymą. Ši išlyga buvo paremta LKL tyrimo rezultatais. Jei atliekant LKL tyrimą būtų taikytas toks pats apdairus 
metodas, kaip ir ankstesniais metais, tyrimo rezultatai, o kartu ir patikinimo pareiškimas tikriausiai būtų kitokie.
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DG DEVCO kontrolės sistema yra paremta ex ante patikromis, kurios vykdomos prieš paramos gavėjams 
kompensuojant deklaruotas išlaidas. Ir šiais metais nustatytų klaidų dažnis, įskaitant kai kurias klaidas, aptiktas 
galutinėse išlaidų deklaracijose, kurių atžvilgiu buvo atlikti ex ante išorės auditai ir išlaidų tikrinimai, toliau rodo šių 
tikrinimų trūkumus.

Mūsų rekomendacijos

Mes rekomenduojame Komisijai:

 ο atidžiai stebėti likutinio klaidų lygio tyrimo įgyvendinimą, visų pirma užtikrinti, kad kai visiškai pasikliaujama 
ankstesniu kontrolės darbu, jis atitiktų taikomą metodiką ir būtų tinkamai pagrįstas;

 ο metinėje veiklos ataskaitoje vėl atskleisti likutinio klaidų lygio tyrimo ribotumus, kai daroma prielaida, kad 
netestuotoje populiacijoje nėra klaidų;

 ο imtis priemonių, kad būtų laikomasi gairių dėl išlaidų priėmimo, siekiant išvengti išdidintų sumų patvirtinimo;

 ο patvirtinti priemones, siekiant užtikrinti, kad Afrikos infrastruktūros patikos fondo operacijų atveju išlaidomis 
būtų patvirtintos tik patirtos išlaidos;

 ο įtraukti rodiklį, skirtą stebėti avansinių įnašų, kurie buvo sumokėti patikos fondams, vystymąsi;

 ο pasiūlyti sprendimą dėl su biudžetu ir atskaitomybe susijusių EPF prieštaravimų, kaip dalį šiuo metu vykdomų 
laikotarpiui po Kotonu susitarimų skirtų tyrimų.

Norite sužinoti daugiau? Visa informacija apie mūsų atliktą EPF auditą pateikta 2017 m. metinėje atskaitoje dėl iš 8-ojo, 9-ojo, 10-ojo ir 
11-ojo Europos plėtros fondų finansuojamos veiklos.
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Europos Audito Rūmai ir jų darbas

Europos Audito Rūmai yra nepriklausomas Europos Sąjungos išorės auditorius. Mūsų būstinė yra Liuksemburge ir 
pas mus dirba apie 900 auditorių ir pagalbinių visų ES tautybių darbuotojų.

Mūsų misija – padėti gerinti ES finansų valdymą, skatinti atskaitomybę ir skaidrumą bei atlikti nepriklausomo ES 
piliečių interesų sergėtojo vaidmenį. 

Mūsų audito ataskaitos ir nuomonės yra labai svarbi ES atskaitomybės grandinės sudėtinė dalis. Jos naudojamos 
reikalaujant atskaitomybės iš tų, kurie yra atsakingi už ES politikų ir programų įgyvendinimą: Komisijos, kitų ES 
institucijų ir įstaigų bei administracijų valstybėse narėse. 

Mes įspėjame apie riziką, teikiame patikinimą, nurodome trūkumus ir gerosios praktikos pavyzdžius bei teikiame 
rekomendacijas ES politikos formuotojams ir teisės aktų leidėjams, kaip pagerinti ES politikų ir programų valdymą. 
Savo darbu užtikriname, kad ES piliečiai žinotų, kaip panaudojami jų pinigai.

Mūsų darbo rezultatai

Mes rengiame:

 ο metines ataskaitas, kuriose daugiausia pateikiami finansinio ir atitikties audito, susijusio su ES biudžetu ir 
Europos plėtros fondais, rezultatai, taip pat biudžeto valdymo ir veiksmingumo aspektai; 

 ο specialiąsias ataskaitas, kuriose pateikiami atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis išlaidų ar politikos 
sritimis arba biudžeto ar valdymo klausimais, rezultatai;

 ο specialiąsias metines ataskaitas dėl ES agentūrų, decentralizuotų įstaigų ir bendrųjų įmonių; 

 ο nuomones dėl naujų ar atnaujintų teisės aktų, turinčių reikšmingą poveikį finansų valdymui (parengtos kitos 
institucijos ar mūsų pačių iniciatyva);

 ο peržiūra pagrįstus leidinius, pavyzdžiui:

 — padėties apžvalgas: aprašomuosius analitinius dokumentus, apimančius sudėtingas, plačias politikos 
sritis ar valdymo klausimus, kuriuose mes pateikiame mūsų sukauptą patirtį ir žinias apie pasirinktas 
temas, dažnai taikydami horizontalųjį metodą, 

 — apžvalginius pranešimus: jie savo pobūdžiu yra panašūs į padėties apžvalgas, tačiau juose nagrinėjamos 
konkretesnės temos, 

 — skubias atvejų apžvalgas: jose pateikiami faktai apie labai konkrečius klausimus ir problemas, – 
prireikus, jose gali būti pateikta analizė, padedanti šiuos faktus suprasti.
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Trumpa audito metodo mūsų patikinimo pareiškimui apžvalga

Mūsų patikinimo pareiškime teikiamos nuomonės yra pagrįstos objektyviais įrodymais, gautais atliekant 
tarptautinius audito standartus atitinkančius audito testus. 

Remiantis 2018–2020 m. strategija, mes siekiame visam savo patikinimo pareiškimui taikyti patvirtinimo metodą, 
kitaip tariant, savo audito nuomonę mes grindžiame Komisijos (vadovybės) pareiškimu. Šią su finansinių ataskaitų 
patikimumu susijusio darbo tvarką taikome nuo 1994 m. Šiais metais mes pabandėme šį metodą ES išlaidoms 
išplėsti srityje „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“.

Finansinių ataskaitų patikimumas

Ar ES metinėse finansinėse ataskaitose pateikta išsami ir tiksli informacija?

Komisijos generaliniai direktoratai kasmet atlieka šimtus tūkstančių apskaitos įrašų, informaciją imdami iš 
daugybės įvairių šaltinių (įskaitant iš valstybių narių). Mes tikriname, ar apskaitos procesai vyksta tinkamai 
ir ar jų metu gaunami apskaitiniai duomenys yra išsamūs, teisingai įrašyti ir tinkamai pateikti ES finansinės 
būklės ataskaitose. Finansinių ataskaitų patikimumo audito atveju mes taikome patvirtinimo metodą nuo 
tada, kai pateikėme savo pirmą nuomonę 1994 metais.

 ο Mes vertiname apskaitos sistemą, siekdami įsitikinti, kad ji sudaro tvirtą pagrindą patikimiems duomenims 
pateikti.

 ο Mes tikriname pagrindines apskaitos procedūras, siekdami įsitikinti, kad jos taikomos teisingai.

 ο Mes atliekame apskaitos duomenų analitines patikras, siekdami įsitikinti, kad duomenys yra pateikti 
nuosekliai ir neatrodo nepagrįsti.

 ο Mes tiesiogiai tikriname apskaitos įrašų imtį, siekdami įsitikinti, kad atspindimos operacijos egzistuoja ir yra 
tiksliai registruotos.

 ο Mes tikriname finansinės būklės ataskaitas, siekdami įsitikinti, kad jos teisingai atspindi finansinę padėtį.
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Operacijų tvarkingumas

Ar ES finansinėse ataskaitose atspindimos su ES pajamoms ir išlaidoms priskirtais mokėjimais 
susijusios operacijos taisykles? 

Iš ES biudžeto mokėjimai atliekami milijonams galutinių paramos gavėjų Europos Sąjungoje ir visame 
pasaulyje. Didžiąją šių išlaidų dalį administruoja valstybės narės. Kad gautume reikiamus įrodymus, 
mes vertiname sistemas, pagal kurias administruojamos ir tikrinamos pajamos ir išlaidos (t. y. galutiniai 
mokėjimai ir avansų tvirtinimas), ir tikriname operacijų imtį.

Kai laikomasi atitinkamų tarptautinių audito standartų, mes peržiūrime ir pakartotinai atliekame patikras ir 
kontrolę, kurias vykdė už ES biudžeto įgyvendinimą atsakingi asmenys. Taigi mes visapusiškai atsižvelgiame 
į visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi remiantis šiomis patikromis. 

 ο Mes vertiname pajamoms ir išlaidoms skirtas sistemas, siekdami nustatyti jų veiksmingumą ir įsitikinti, kad 
operacijos yra tvarkingos.

 ο Mes sudarome operacijų statistines imtis ir taip suteikiame detaliojo testavimo pagrindą mūsų auditoriams. 
Mes išsamiai tikriname imties operacijas, taip pat galutinių naudos gavėjų (pavyzdžiui, ūkininkų, mokslinių 
tyrimų institutų, darbus ar paslaugas viešosioms įstaigoms teikiančių įmonių) patalpose, siekdami gauti 
įrodymų, kad atspindimas įvykis yra tikras, tinkamai užregistruotas ir atitinka taisykles, pagal kurias atliekami 
mokėjimai.

 ο Mes analizuojame klaidas ir jas klasifikuojame kaip kiekybiškai įvertinamas arba ne. Operacijos yra paveiktos 
kiekybiškai įvertinamų klaidų, jei, remiantis taisyklėmis, neturėjo būti leidžiama atlikti mokėjimų. Mes 
ekstrapoliuojame kiekybiškai įvertinamas klaidas, kad nustatytume kiekvienos srities, kurios specialųjį 
įvertinimą pateikiame, įvertintą klaidų lygį. Tuomet įvertintą klaidų lygį lyginame su 2 % reikšmingumo riba ir 
vertiname, ar klaidos yra paplitusios.

 ο Savo nuomonėse atsižvelgiame į šiuos vertinimus ir į kitą svarbią informaciją, pavyzdžiui, metines veiklos 
ataskaitas ir kitų išorės auditorių ataskaitas.

 ο Siekdami įsitikinti, kad visi mūsų nustatyti faktai yra teisingi, juos aptariame su valstybių narių institucijomis ir 
su Komisija.
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Visi mūsų dokumentai pateikti mūsų interneto svetainėje (http://www.eca.europa.eu).
Daugiau informacijos apie audito procesą, vykdomą rengiant patikinimo pareiškimą, pateikta 2017 m. metinės ataskaitos 1.1 priede.
Mūsų interneto svetainėje pateikiamas mūsų leidiniuose naudojamas techninių terminų žodynėlis (https://www.eca.europa.eu/Lists/
ECADocuments/GLOSSARY_AR_2017/GLOSSARY_AR_2017_LT.pdf).

http://www.eca.europa.eu
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY_AR_2017/GLOSSARY_AR_2017_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY_AR_2017/GLOSSARY_AR_2017_LT.pdf
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Asmeniškai
Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai Europe Direct informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite svetainėje 
http://europa.eu/contact

Telefonu arba el. paštu
Europe Direct tarnyba atsakys į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą. Su šia tarnyba galite susisiekti:
— nemokamu numeriu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie operatoriai už šiuos skambučius gali imti mokestį),
— šiuo standartiniu numeriu: +32 22999696 arba
— elektroniniu paštu svetainėje http://europa.eu/contact

KAIP RASTI INFORMACIJOS APIE ES

Internetas
Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti svetainėje Europa  
(http://europa.eu)

ES leidiniai
Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti svetainėje EU Bookshop (http://publications.
europa.eu/eubookshop). Jeigu jums reikia daugiau nemokamų leidinių egzempliorių, kreipkitės į Europe Direct 
arba į vietos informacijos centrą (žr. http://europa.eu/contact)

ES teisė ir susiję dokumentai
Norėdami susipažinti su ES teisine informacija, įskaitant visus ES teisės aktus nuo 1951 m. visomis oficialiosiomis 
kalbomis, apsilankykite svetainėje EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu)

ES atvirieji duomenys
ES atvirųjų duomenų portale (http://data.europa.eu/euodp) galima susipažinti su ES duomenų rinkiniais. 
Duomenis galima nemokamai parsisiųsti ir pakartotinai naudoti tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais

http://europa.eu/contact
http://europa.eu/contact
http://europa.eu
http://publications.europa.eu/eubookshop
http://publications.europa.eu/eubookshop
http://europa.eu/contact
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp
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 „2017 m. ES auditas trumpai“

„2017 m. ES auditas trumpai“ pateikiama mūsų 2017 m. metinių 
ataskaitų apžvalga, kurioje mes pateikiame finansinių ataskaitų 
patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir 
tvarkingumo patikinimo pareiškimą. Šiame dokumente taip pat 
apibendrinami mūsų pagrindiniai nustatyti faktai, susiję su 
pajamomis ir pagrindinėmis išlaidų iš ES biudžeto ir Europos 
plėtros fondo sritimis, bei nustatyti faktai, susiję su biudžeto ir 
finansų valdymu, informacijos apie veiksmingumą naudojimu ir 
atsižvelgimu į mūsų ankstesnes rekomendacijas.

Ataskaitų netrumpintus tekstus galima rasti svetainėje  
www.eca.europa.eu arba Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Europos Audito Rūmai yra nepriklausomas ES išorės auditorius. 
Mes įspėjame apie riziką, teikiame patikinimą, atkreipiame 
dėmesį į trūkumus ir gerąją praktiką bei teikiame 
rekomendacijas ES politikos formuotojams ir teisės aktų 
leidėjams, skirtas gerinti ES politikų ir programų valdymą. Savo 
darbu užtikriname, kad ES piliečiai žinotų, kaip panaudojami jų 
pinigai. 

http://www.eca.europa.eu

	Pirmininko pratarmė
	Bendri rezultatai
	Pagrindiniai nustatyti faktai
	Kas mes esame
	Ką me auditavome
	Ką mes nustatėme
	ES finansinės ataskaitos atspindi tikrą ir teisingą vaizdą
	ES išlaidos yra teisėtos ir tvarkingos, išskyrus išlaidų kompensavimo atveju
	Biudžeto ir finansų valdymo sunkumai
	Būtina geriau naudoti informaciją apie veiksmingumą
	Komisija įgyvendina didelę mūsų rekomendacijų dalį


	Išsamesnė pajamų ir išlaidų sričių analizė
	Pajamos
139,7 milijardo eurų
	Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti
14,9 milijardo eurų
	Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda
8,0 milijardo eurų
	Gamtos ištekliai
56,5 milijardo eurų
	Saugumas ir pilietybė
2,7 milijardo eurų
	Europos vaidmuo pasaulyje
8,2 milijardo eurų
	Administravimas
9,7 milijardo eurų
	Europos plėtros fondai 
3,5 milijardo eurų

	Pagrindinė informacija

