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Kaimo plėtra: ES auditoriai nustatė gerąją praktiką, galinčią duoti realią 
projektų dotacijų ekonomiją 

Šiandien Europos Audito Rūmų paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad ES valstybės narės galėtų reikšmingai sutaupyti 
skirdamos kaimo plėtros projektų dotacijas ir taip užtikrinti ekonomiškesnį lėšų panaudojimą. Nors valstybių narių vykdomoje 
kaimo plėtros dotacijų išlaidų kontrolėje nustatyta daug klaidų, ES auditoriai identifikavo funkcionalių ir ekonomiškai 
veiksmingų metodų, kurie galėtų būti taikomi plačiau. Komisija sutiko su šiais nustatytais faktais ir pareiškė ketinanti drauge 
su valstybėmis narėmis pasiekti, kad būsimose naujose kaimo plėtros programose kaimo plėtros išlaidos būtų 
kontroliuojamos geriau. 

„Kadangi kalbame apie dideles sumas, visi ES biudžeto valdytojai – Komisija ir valstybės narės – turi skirti didelį dėmesį tam, kad 
gautų tinkamus produktus už geriausią kainą“, – paaiškino atsakingas Europos Audito Rūmų narys Kevin Cardiff. 
„Kontroliuodami išlaidas kaimo plėtros srityje, galime pasiekti daug didesnę ekonomiją: nuo kiekvienos investicijos sutaupę po 
kelis šimtus eurų, gautume milijonus eurų bendros ekonomijos. Kiekvienas procentinis punktas santaupų iki 2020 m. iš viso 
sudarytų 500 milijonų eurų ekonomiją“. 

Valstybės narės vykdė apie pusę 100 milijardų eurų 2007–2013 m. suprogramuotų ES kaimo plėtros išlaidų teikdamos dotacijas, 
kuriomis kompensuojamos investicijų išlaidos ir finansuojami kiti – ūkininkų, kaimo įmonių, asociacijų ir vietos valdžios 
institucijų – projektai. 

ES auditoriai nustatė, kad valstybės narės jau turėjo galimybę naudoti veiksmingesnius šių dotacijų išlaidų kontrolės metodus, 
tačiau šie metodai nebuvo plačiai taikomi. Dėl to valstybių narių kontrolės sistemos visų pirma buvo orientuotos į produktų ar 
darbų kainas paraiškose dėl dotacijų, neskiriant atitinkamo dėmesio tų pačių produktų tinkamumui. Buvo atliekamos daug laiko 
reikalaujančios patikros, tačiau iš jų gaunamas patikinimas dėl patvirtintų išlaidų pagrįstumo buvo silpnas. Pavyzdžiui, kai kurios 
valstybės narės lygino išlaidas su gamintojo sąrašo kainomis, kurios buvo 25–30 % viršijo faktines rinkos kainas.   

Auditoriai nustatė, kad 2007–2013 m. programavimo laikotarpio pradžioje Komisija neparengė gairių ir neišplatino geros 
praktikos pavyzdžių: ji neužtikrino, kad valstybių narių sistemos būtų veiksmingos prieš tvirtinant dideles dotacijų sumas. Tačiau 
nuo 2012 m. Komisija vadovaujasi aktyvesniu ir labiau koordinuotu metodu. Jei jis bus taikomas daugiausia dėmesio skiriant 
ekonomijai, finansų valdymas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu turėtų pagerėti. 
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Pastabos leidėjams 

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.  

Šioje Specialiojoje ataskaitoje (22/2014), pavadintoje „Ekonomiškumo užtikrinimas: ES lėšomis finansuojamiems kaimo plėtros 
projektams skiriamų dotacijų išlaidų kontrolė“, yra klausiama, ar Komisijos ir valstybių narių taikyti metodai buvo 
veiksmingiausi siekiant kontroliuoti kaimo plėtros dotacijoms skirtas išlaidas. 

Šis auditas susijęs su ES kaimo plėtros politikos išlaidomis. Jo metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas dotacijoms, kuriomis 
finansuojamos kaimo vietovėse vykdomų investicijų ir kitų, – ūkininkų, kaimo įmonių, vietos valdžios institucijų ir kitų 
organizacijų – projektų išlaidos. Šias dotacijas, kurios sudarė apie pusę 100 milijardų eurų 2007–2013 m. laikotarpiu 
suprogramuotų ES išlaidų sumos, valdė valstybių narių institucijos, kurias prižiūri Komisija. 

Iki 2014 m. pagrindinės kaimo plėtros išlaidų tikrinimo sistemos, kurios yra privalomos pagal teisės aktus, buvo įdiegtos į 15 
didžiausių kaimo plėtros programų. Buvo taikomi labai įvairūs metodai ir Audito Rūmai išskyrė keletą metodų, skirtų sumažinti 
kai kurias rizikas. Tačiau, kaip parodyta ataskaitos IV priede pateiktoje apžvalgoje, visi jie turėjo su pagrindinėmis rizikomis 
susijusių trūkumų, kurie lėmė tai, kad kaimo plėtros dotacijų išlaidos nebuvo tinkamai kontroliuojamos. Visų 88 KPP informacijos 
analizė rodo, kad visoje ES padėtis yra panaši.  

Pagrindiniai trūkumai, kurie buvo nustatyti kaimo plėtros išlaidų kontrolės sistemų koncepcijos atžvilgiu, yra tai kad nebuvo 
pakankamai atsižvelgta į šias rizikas: 

o perteklinę specifikaciją 
o patvirtintų dotacijų pagrindimą per didelėmis kainomis 
o tai, kad projekto keitimo atvejais faktiškai kompensuotos išlaidos gali būti nepagrįstos 
o tai, kad reikalavimų ir patikrų lygis bus nepakankamai susijęs su rizikos lygiu 

Audito Rūmai padarė išvadą, kad taikant geresnius išlaidų kontrolės metodus, atsirastų nemažai galimybių 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu pasiekti realią ekonomiją teikiant kaimo plėtros projektų dotacijas. Ši ekonomija galėtų būti 
panaudota finansuoti papildomus projektus, o tai leistų gauti daugiau išdirbių ir rezultatų ir pasiekti daugiau tikslų. Audito Rūmai 
taip pat nustatė, kad buvo nustatytai rizikai sumažinti skirtų funkcionalių ir ekonomiškai veiksmingų metodų, kurių dauguma jau 
įgyvendinti kai kuriose KPP. Ši ataskaita yra potencialių gerų praktikų, susijusių su pagrindinėmis rizikomis, aprašas.  

Gera sistemų koncepcija yra tik pirmasis žingsnis. Nemažiau svarbu ir tai, kaip sistemos yra įgyvendintos praktikoje. Audito 
Rūmai rekomenduoja, kad Komisija ir valstybės narės dar naujo programavimo laikotarpio pradžioje užtikrintų efektyvų ir 
veiksmingą sistemų veikimą, atsižvelgiant į šioje ataskaitoje išvardytas rizikas. 

Komisija sutinka su šiais nustatytais faktais ir išreiškė ketinimą drauge su valstybėmis narėmis pasiekti, kad būsimose naujose 
kaimo plėtros programose kaimo plėtros išlaidos būtų kontroliuojamos geriau. 


