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Pasirengimo narystei parama Serbijai teikiama tinkamai, – teigia ES auditoriai 

Šiandien paskelbtoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad ES parama (apie 1,2 milijardo eurų 2007–
2013 m. laikotarpiu), skirta Serbijai pasirengti ES narystei, iš esmės buvo veiksminga. Finansavimas pagal 
pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP) ir kitokia parama padeda Serbijai įgyvendinti socialines ir 
ekonomines reformas ir pagerinti viešųjų finansų valdymą. Atsižvelgdama į patirtį, įgytą kitose PNPP paramą 
gaunančiose šalyse, Komisija vis daugiau dėmesio skiria valdymo klausimams planuodama savo finansinę ir 
nefinansinę pagalbą Serbijai. 

„ES–Serbijos dialogas nustatė politinių prioritetų ir politikos formavimo ryšį. Remiantis savo ankstesne pasirengimo 
narystei paramos teikimo patirtimi, Komisija sėkmingai rėmė Serbiją, atsižvelgdama į pagrindines sritis, pavyzdžiui, gero 
valdymo, teisinės valstybės ir kovos su korupcija – pareiškė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Szabolcs Fazakas. 
– Nors PNPP valdymas nuolat gerėja, Komisija turi dar labiau pagerinti antrosios kartos 2014–2020 m. laikotarpiu 
naudojamą PNPP.“ 

ES auditoriai nustatė, kad Komisija iš esmės veiksmingai valdo pasirengimo narystei paramą Serbijai. PNPP finansinės 
pagalbos planavimas pagrįstas nuoseklia strategine sistema, o projektų, tinkamų Serbijos pasirengimui narystei, atrankos 
metodas nuolat gerėja. Iš esmės planuoti audituotų projektų išdirbiai buvo pasiekti, tačiau nustatyta trūkumų, susijusių su 
jų koncepcija, įgyvendinimu ir tvarumu. 

Komisija veiksmingai valdė nefinansinę pagalbą Serbijai valdymo srityje. Ji veiksmingai naudojo dialogą su Serbija, 
spręsdama valdymo ir kovos su korupcija klausimus. Komisija nuolat gerino savo metodą, į juos atsižvelgdama formuojant 
politiką ir rengiant projektų koncepciją. 

Dėmesys valdymui dialoge paprastai nebuvo eksplicitinis projektų koncepcijoje, tačiau daugeliu auditorių peržiūrėtų 
projektų netiesiogiai prisidėta prie geresnio valdymo ir/arba kovos su korupcija, vykdant su administracinių gebėjimų 
stiprinimu susijusią veiklą. 

Dėl Serbijos pasirengimo decentralizuotam ES lėšų valdymui, audito metu nustatyta, kad Komisijos metodas buvo 
veiksmingas remiant valdymą, tačiau tik ribotoje PNPP valdymo struktūrų srityje. Komisijos audito darbas, susijęs su 
nacionalinėmis PNPP struktūromis, nebuvo viešųjų finansų valdymo išsamaus vertinimo dalis šalies lygmeniu. 

Rengdama naujausias PNPP metines programas, Komisija atsižvelgė į ES auditorių nustatytus trūkumus ankstesniuose 
PNPP projektuose. 
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Pastabos leidėjams 

Nuo 2007 m. ES finansinė parama Serbijai taikant pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP) sudarė apie 
170 milijonų eurų per metus. Valdymui, kurį Komisija laikė pačia sudėtingiausia sritimi Serbijoje, buvo skirtas ketvirtadalis 
PNPP finansavimo. Be PNPP finansavimo ES teikia nefinansinę paramą, skirtą padėti Serbijai pasirengti ES narystei.  

ES plėtros strategijoje ir peržiūrėtame PNPP reglamente daugiau dėmesio skiriama finansų ir ekonomikos valdymui į ES 
stojančiose šalyse. Stojimo derybos su Serbija buvo oficialiai pradėtos 2014 m. sausio 1 d. 

Specialiojoje ataskaitoje (Nr. 19/2014), pavadintoje „ES pasirengimo narystei pagalba Serbijai“ nagrinėjama, ar 2007–
2013 m. laikotarpiu Komisija veiksmingai valdė pasirengimo narystei paramą Serbijai. Išsamiau nagrinėjama parama 
pagrindinei valdymo sričiai. 

Auditoriai tikrino PNPP planavimo procesą ir 15 PNPP finansuotų 2007–2009 m. PNPP metinių programų Serbijai projektų, 
ypatingą dėmesį skiriant projektų rezultatams. Jie taip pat peržiūrėjo dar vieną 2010–2012 m. metinių programų 10 PNPP 
projektų imtį, siekdami patikrinti, ar valdymas ir kova su korupcija buvo kompleksiniai klausimai projektuose, kuriuose 
geras valdymas nebuvo pagrindinis tikslas. 

Ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos, kaip pagerinti PNPP projektų valdymą ir nefinansinę pagalbą. 

ES auditoriai rekomenduoja, kad, norėdama pagerinti PNPP projektų Serbijoje planavimą, koncepciją ir 
įgyvendinimą, Komisija turi: 

o stengtis, kad projektų prioritetų nustatymo ir atrankos procedūros būtų skaidrios ir pagerinti jų dokumentų rengimą; 
o patobulinti įgytos patirties procedūrą, sukuriant specialią duomenų bazę, apimančią įgytą patirtį įgyvendinus 

ankstesnius projektus Serbijoje ir kitose atitinkamose paramą gaunančiose šalyse; 
o sistemingai dokumentuoti poreikių vertinimą, atkreipiant dėmesį į numatytus projektų ir sutarčių išdirbius; 
o sustiprinti sąlygiškumo principą, iš pradžių ir remiantis konkrečiais išmatuojamais terminais turėtų būti patikrinti 

paramos gavėjo gebėjimai atlikti tai, kas yra reikalaujama aukštos kokybės projekto atveju; 
o nustatyti reguliarios trumpos pažangos ataskaitos sistemą, siekiant užtikrinti tinkamą viso projektų, o ne atskirų 

sutarčių, audito seką; 
o nustatyti sistemą, skirtą tikrinti projekto išdirbių (tyrimų, analizių, procedūrų, protokolų ir mokomosios medžiagos) 

naudingumą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. 

ES auditoriai rekomenduoja, kad nefinansinės pagalbos srityje Komisija: 

o remtų Serbijos institucijas, kad jos dar labiau racionalizuotų savo nacionalines strategijas ir baigtų rengti išsamias 
viešųjų finansų valdymo gaires; 

o  patobulintų konsultavimo mechanizmą su pilietinės visuomenės organizacijomis; 
o  reguliariai vertintų specialių kovos su korupcija ar kitų valdymo priemonių poreikį projekto koncepcijos etape;  
o imtųsi veiksmų, įtraukiant Komisijos audito darbą, susijusį su nacionalinėmis PNPP struktūromis, į šalies viešųjų 

finansų valdymo įvertinimą. 

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, 
susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, nustatytus faktus. 


