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Gerbiamasis Pirmininke,  

Gerbiamieji nariai,  

Gerbiamieji Tarybai pirmininkaujančios valstybės atstovai,  

Gerbiamasis Komisijos nary G. Oettingeri, 

Ponios ir ponai,  

man malonu šiandien būti su jumis, kartu su mano gerbiamu kolega Lazaros Lazarou, ir pažymėti šių metų biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo procedūros pradžią pristatant Europos Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą. 

Kodėl šiandien esu čia? Todėl, kad apžvelgčiau, kaip valdomi ES finansai. Savo metinėje ataskaitoje, ypač savo 

patikinimo pareiškime, vertiname, ar jūsų, Parlamento, praeitais metais sudaryto biudžeto lėšos buvo išleistos teisėtai, 

tvarkingai ir, žinoma, veiksmingai.  

Mes atlikome 2018 m. ES konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą. Mūsų nuomone, ES finansinė būklė visais 

reikšmingais aspektais jose pateikta teisingai, ir jos nebuvo paveiktos reikšmingų iškraipymų – kitaip sakant, mes 

paskelbėme besąlyginę nuomonę. 

Antra, tikrindami į ES biudžetą surenkamas pajamas, reikšmingo klaidų lygio nenustatėme.  

Trečia, išlaidų srityje mūsų įvertintas klaidų lygis sudarė 2,6 %1. Tai reiškia, kad, mūsų vertinimu, 2,6 % iš ES biudžeto 

atliktų mokėjimų neturėjo būti išmokėti, nes šios lėšos buvo panaudotos nesilaikant ES taisyklių. Tačiau šis bendras 

įvertis neatspindi svarbaus elemento – klaidų rizikai didelį poveikį turi tai, kokiu būdu lėšos yra išmokamos.  

Kalbant apie išlaidas, kurioms taikomos sudėtingos taisyklės (tokios išlaidos sudaro apie pusę ES biudžeto2 ir yra 

daugiausia susijusios su kompensavimu grindžiamais mokėjimais, kai paramos gavėjai turi pateikti prašymus dėl turėtų 

tinkamų finansuoti sąnaudų, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų projektams, su įdarbinimu susijusiems projektams, regioninės 

ir kaimo plėtros projektams ir vystymo projektams ne ES šalyse), klaidų lygis yra 4,5 %.  

Kita vertus, išlaidų, kurioms taikomos paprastesnės taisyklės, klaidų lygis yra mažesnis; tai daugiausia teisėmis į išmokas 

grindžiami mokėjimai, kai paramos gavėjai gauna išmoką, jei įvykdo tam tikras sąlygas, pavyzdžiui, tiesioginė parama 

ūkininkams, administracinės išlaidos, stipendijos studentams ar parama ES nepriklausančių šalių biudžetams. Kitaip 

tariant, apie 50 % mūsų audito populiacijos nebuvo reikšmingo klaidų lygio.  

Būtent todėl, trečius metus iš eilės pateikėme sąlyginę nuomonę dėl išlaidų, kuri reiškia „taip, bet…“. Manome, kad 

vilčių teikia tai, kad Komisija ir valstybės narės išlaikė pažangos tempą, stebėtą per ankstesnius dvejus metus. Mūsų 
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2 50,6 % 



 

3 

auditoriai teigiamai įvertino mažos rizikos sritis, tačiau nustatė, kad vis dar esama rimtų problemų, kurias būtina spręsti, 

didelės rizikos srityse. 

Įgyvendindami savo daugiametę strategiją, Audito Rūmai nusprendė grįsti savo patikinimo pareiškimą atestavimo 

metodu, kitaip tariant, ateityje ketiname pateikti patikinimą dėl Komisijos vadovybės pareiškimo, grindžiamo jos pačios 

patikrinimais ir patikrinimais, atliktais nacionaliniu lygmeniu pasidalijamojo valdymo atveju.  

Todėl toliau bendradarbiaujame su Komisija, siekdami sudaryti sąlygas, būtinas siekiant pažangos taikant atestavimo 

metodą, ir naudodamasis proga norėčiau padėkoti Komisijos nariui G. Oettingeriui už jo paramą. Tikiuosi, šį darbą tęsti 

su jį pakeisiančiu nariu. Esu įsitikinęs, kad „kelias praminamas tik juo einant“, tai yra žengiant konkrečius žingsnius, 

kurie galbūt iš pradžių nedideli, siekiant visiems svarbaus tikslo sudaryti galimybę pasiremti darbu, kurį jau atliko kiti. 

Gerbiamieji nariai, konkrečiuose mūsų metinės ataskaitos skyriuose, kurie paskelbti visomis ES kalbomis, pateikta 

daugiau detalių su mūsų kiekvienos DFP išlaidų kategorijos išvadomis ir rekomendacijomis susijusių įžvalgų. Aš jau 

turėjau progą prieš dvi savaites aptarti kiekvieno skyriaus detales kalbėdamas prieš Biudžeto kontrolės komitetą. 

Kadangi daugelis jūsų ten dalyvavote, aš apie jas neišsiplėsiu. 

Ponios ir ponai,  

vis dėlto niekada nenustosiu kartojęs vieno svarbaus dalyko: mes esame kryžkelėje – nauja teisėkūros kadencija, viena 

valstybė narė ant išstojimo iš ES slenksčio, o kitos 27 valstybės narės – paskutiniame derybų dėl 2021–2027 m. 

daugiametės finansinės programos etape. Iš šiandien jums pristatyto mūsų audito darbo matyti, kad, nepaisant 

daugelio neišspręstų problemų, ES jau trečius metus iš eilės atitinka aukštus atskaitomybės ir skaidrumo standartus 

naudojant viešąsias lėšas. Tikimės, kad naujos sudėties Komisija ir valstybės narės ir toliau dės šias pastangas ir 

pasinaudos šia pažanga. Viliamės, kad jūs visi užtikrinsite, kad būtent taip ir būtų. 

Dėkoju už dėmesį.  


