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ES auditoriai nagrinėja šalims partnerėms
teikiamos paramos biudžetui duomenis
Europos Audito Rūmai atlieka auditą dėl duomenų, kuriais grindžiama beveik viena penktoji ES
finansinės paramos šalims partnerėms už Sąjungos ribų, patikimumo. Šiais mokėjimais, kurie
yra žinomi kaip parama biudžetui, teikiama parama ES šalims partnerėms vykdant reformas ir
siekiant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų.
2017 m. parama biudžetui sudarė 18 % visos ES pagalbos ES nepriklausančioms šalims iš ES
biudžeto ir iš Europos plėtros fondo. Iki tų pačių metų pabaigos ES buvo sudariusi 270 paramos
biudžetui sutarčių, kurių vertė – apie 12,7 milijardo eurų.
Auditoriai šiandien paskelbė preliminarią audito apžvalgą dėl ES paramos biudžetui. Preliminarios
audito apžvalgos (anksčiau vadintos aiškinamaisiais pranešimais) yra informacijos šaltinis
besidomintiems audituojama politika arba audituojamomis programomis. Jose pateikiama
informacija apie tebevykdomą audito užduotį.
ES parama biudžetui padalyta į dvi dalis: viena jų yra fiksuota, o kita – kintamoji, atsižvelgiant į
pasiektus rezultatus. Kintamosios dalies atveju duomenys apie padarytą pažangą yra labai
svarbūs, nes jais nustatoma, ar pinigai turi būti išmokami, ar ne.
Atlikdami auditą auditoriai atsižvelgs į tai, ar Europos Komisija turi prieigą prie svarbių ir patikimų
duomenų apie veiksmingumą, kad galėtų nustatyti, ar reikia išmokėti kintamąją paramos
biudžetui dalį, ar ne. Visų pirma jie nagrinės, ar:
•

Komisija nuodugniai vertina šalių partnerių gebėjimus teikti reikiamus ir patikimus duomenis apie
veiksmingumą;

•

į paramos biudžetui sutartis įtrauktos nuostatos dėl veiksmingo remiamų sektorių pažangos stebėjimo ir

•

Komisija veiksmingai tikrina duomenis, naudojamus kaip kintamųjų dalių mokėjimo pagrindas.
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„Kokybiški ir savalaikiai duomenys yra būtinas indėlis į pažangų sprendimų priėmimą, – teigė už
auditą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Hannu Takkula. – Todėl labai svarbu naudoti
tinkamus ir patikimus duomenis apie veiksmingumą išmokant paramą biudžetui.“

Pastabos leidėjams
Europos Audito Rūmai jau paskelbė dvi specialiąsias ataskaitas dėl kitų ES paramos biudžetui
aspektų: Specialiąją ataskaitą Nr. 11/2010 „Komisijos bendros paramos biudžetui valdymas AKR,
Lotynų Amerikos ir Azijos šalyse“ ir Specialiąją ataskaitą Nr. 35/2016 „Paramos biudžetui
naudojimas, siekiant geriau sutelkti vidaus pajamas Užsachario Afrikoje“.
Be to, keliose kitose ataskaitose parama biudžetui buvo išnagrinėta skirtingu mastu. Atliekant šį
auditą bus remiamasi šiomis ataskaitomis.
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų preliminarios audito apžvalgos
pagrindines mintis. Visą apžvalgos tekstą rasite eca.europa.eu anglų kalba.

2

