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Gerbiamas (-a) Pirmininke, 

gerbiami ministrai, 

ponios ir ponai, 

 

šiemet Europos Audito Rūmai švenčia 40-ies metų jubiliejų. Praėjusį mėnesį mums buvo didelė garbė 

šia proga surengtoje oficialioje ceremonijoje priimti Estijos, šalies, kuri šiuo metu pirmininkauja 

Europos Sąjungai, prezidentę K. Kaljulaid, Europos Komisijos pirmininką, Europos Parlamento 

pirmininką ir daug ES valstybių narių atstovų. 

Per paskutinius keturis dešimtmečius Europos Sąjungos politinės, finansinės ir ekonominės aplinkybės 

smarkiai pasikeitė. Šiame kontekste man malonu pranešti gerų – ir svarbių – naujienų. 

Audito Rūmai mano, kad 2016 m. ES finansinėse ataskaitose padėtis atspindima teisingai. Mes jas 

patvirtinome, kaip tai buvo daroma kasmet nuo 2007 metų. 2016 m. pajamose nebuvo reikšmingo 

klaidų lygio. Be to, nustatytas reikšmingas pagerėjimas, susijęs su įvertintu klaidų lygiu mokėjimuose 

iš ES biudžeto. Maždaug pusėje audituotų 2016 m. ES išlaidų klaidų lygis nesiekė 2 % ribos, kurią 

auditoriai vadina reikšmingu klaidų lygiu.  

Tuo remdamiesi dėl 2016 m. mokėjimų mes pateikėme sąlyginę teigiamą nuomonę, o ne neigiamą 

nuomonę. Tai pirma sąlyginė teigiama nuomonė dėl ES išlaidų, kurią mes pateikėme nuo 1994 metų, 

kai buvo pradėtas teikti metinis patikinimo pareiškimas. Ji atspindi reikšmingą pagerėjimą išlaidų 

srityje. Ir jei vėliau paaiškės, kad šis pagerėjimas yra tvarus, ši nuomonė gali būti svarbus orientyras, 

žymintis ES išlaidų pokyčius šiuo lemtingu laikotarpiu. 

Tokiose srityse, kaip tiesioginė pagalba ūkininkams, stipendijos studentams ir mokslininkams ir išlaidos 

personalui, kurios kartu sudaro beveik pusę ES išlaidų, klaidų lygiai nesiekė 2 %; visgi mes nustatėme 

aukštesnių klaidų lygių mokėjimuose, atliktuose darant sugrąžinimus. 

Valstybių narių ir Komisijos veiksmai pasitarnavo sumažinant bendrą įvertintą klaidų lygį. Tačiau mes 

nustatėme, kad buvo pakankamai informacijos, kad būtų galima užkirsti kelią daugeliui kitų klaidų arba 

jas aptikti ir ištaisyti. Mūsų nuomone, tai reiškia, kad papildomos kontrolės priemonės nėra būtinos, 

tačiau turi būti tinkamai sustiprintos esamos kontrolės priemonės. Šios pasikartojančios klaidos lėmė 

tai, kad viso biudžeto klaidų lygis, kurio įvertis sudaro 3,1 %, išliko aukščiau 2 % reikšmingumo ribos. 

Šioje vietoje taip pat noriu įspėti, kad bendra suma mokėjimų, kuriuos ES privalo atlikti iš būsimų 

biudžetų 2016 m. buvo didesnė nei kada nors anksčiau ir sudarė 238,8 milijardo eurų. Šis susikaupusių 
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mokėjimų panaikinimas turėtų būti mūsų prioritetas ir mes turėtume pasirūpinti, kad nesusidarytų 

nauja mokėjimų sankaupa, turėdami galvoje, kad naujo ES išlaidų laikotarpio planavimas prasidės 

2020 m. 

 

Ponios ir ponai, 

 

mūsų piliečiams svarbu žinoti, jog viešosios lėšos panaudojamos teisėtai. Tačiau taip pat, o gal dar 

labiau žmonės nori žinoti, ką jie gauna už savo pinigus. Ar reikia nutiesti konkretų kelią ar pastatyti 

oro uostą konkrečioje vietoje? Ar darbo vietos iš tikrųjų buvo skirtos ir yra augimas? Siekdami atsakyti 

į šiuos klausimus, mes Europos Audito Rūmuose vis daugiau dėmesio skiriame veiksmingumui.  

Pastaraisiais metais daugelyje ES biudžeto sričių buvo pagerintos kontrolės sistemos, skirtos išvengti 

klaidų bei jas aptikti ir ištaisyti. Tai mums suteikia progą patobulinti patikinimo pareiškimą ir mes 

tikimės, kad šiomis sistemomis galėsime labiau pasikliauti nagrinėdami išlaidų tvarkingumą ateityje.  

Tai leis mums audituojant ES biudžetą pateikti Jums geresnės ir labiau pagrįstos informacijos. 

Kad padėtumėte mums tai padaryti, norėčiau Jus pakviesti pateikti idėjų ir pasiūlymų dėl mūsų 

darbo ateityje. Per pastaruosius keletą mėnesių pateikėme audito ataskaitų svarbiais klausimais nuo 

jaunimo užimtumo iki pabėgėlių krizės, nuo krizės centrų koncepcijos iki energetikos ir klimato kaitos. 

Per ateinančius mėnesius mes skelbsime ataskaitas tokiais klausimais, kaip Graikijos finansinė krizė, 

bendras priežiūros mechanizmas ir bendra pertvarkymo valdyba, BŽŪP ateitis. Tačiau mes visada 

laukiame naujų pasiūlymų dėl audito temų ir bet kokį Jūsų įnašą – bendrą ar individualų – sutiktume 

su dideliu džiaugsmu. 

Mes ir toliau atliksime ES finansų ir mūsų piliečių finansinių interesų sergėtojo vaidmenį. Mes ir toliau 

būsime nepriklausomas balsas, atkreipiantis dėmesį į dalykus, kurie veikia gerai, ir atskleisime tiesą 

tuomet, kai jie neveikia. Plačiai paplitusios dezinformacijos ir manipuliavimo duomenimis pasaulyje 

Europos Audito Rūmai toliau teiks Jums ir Jūsų šalių piliečiams patikimą ir nešališką informaciją. 

Dėkoju už dėmesį. 


