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Techninė pagalba žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje galėjo būti 
panaudota geriau – teigia ES auditoriai 

Šiandien paskelbtoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad nei Europos Komisija, nei Europos Sąjungos 
valstybės narės negali parodyti, kaip teikiant techninę pagalbą žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos srityje buvo 
prisidėta prie biudžeto veiksmingumo gerinimo ir bendros žemės ūkio politikos tikslų įgyvendinimo. 

Techninė pagalba (TP) yra susijusi su specialios kompetencijos perdavimu ir finansavimo teikimu, siekiant remti 
valstybinius departamentus plėtojant administracinius gebėjimus ir su jais susijusias sąnaudas. Nors TP lėšomis gali 
būti padengtos administracinės sąnaudos, jos neturėtų būti administracijai skirtų lėšų pakaitas, jei į jas nėra įtrauktas 
šis papildomas gebėjimų stiprinimas. 

Audito metu tikrintoje srityje valstybės narės galėjo naudoti TP lėšas iš ES biudžeto kai kuriose plačiai apibrėžtose 
veiklos srityse iki 4 % nacionalinio kaimo plėtros paketo ribos. 2007–2013 m. laikotarpiu valstybės narės planavo 
tokiu būdu panaudoti 1,5 milijardo eurų. Naujuoju programavimo laikotarpiu (2014–2020 m.) ši suma išaugo iki 
maždaug 1,9 milijardo eurų. 

ES auditoriai nustatė, kad kaimo tinklų kūrimo veiklos finansavimas sudarė geriausias galimybes priimtinam TP 
panaudojimui kaimo plėtros biudžete. Kaimo tinklai, kuriais siekiama padidinti bendradarbiavimą, dalijimasis 
žiniomis ir inovacijos žemės ūkio sektoriuje yra labai tinkamos priemonės TP. 

Tačiau daugeliu TP lėšų panaudojimo atveju gebėjimų stiprinimui numatyti ištekliai dažnai buvo panaudojami remti 
bendruosius administracinius biudžetus. TP finansavimas padėjo valstybėms narėms patenkinti atlyginimams skirtų 
lėšų poreikius kaimo plėtros srityje tuo metu, kai Europoje buvo apriboti administraciniai biudžetai. Panaši 
tendencija nustatyta pačioje Komisijoje, kuri taip pat turi vidinį TP biudžetą. Valstybėse narėse ir Komisijoje ES 
auditoriai nustatė, kad tam tikra su reguliariomis administracinėmis išlaidomis susijusi veikla iš tikrųjų buvo 
finansuojama kaip TP. 

Nors pagal teisės aktus nėra griežtai draudžiama tokiu būdu panaudoti TP, Audito Rūmai mano, kad šio finansavimo 
skyrimas nacionalinės administracijos atlyginimams ir kitoms einamosioms sąnaudoms padengti neatitinka geriausio 
TP lėšų panaudojimo principo. „Iš esmės šios lėšos galėjo būti panaudotos kaimo plėtros projektams vietoje, todėl yra 
akivaizdžios pernelyg didelių TP lėšų panaudojimo alternatyviosios sąnaudos – mažiau tikrų investicijų į žemės ūkio 
sektorių“ – pareiškė už ataskaitą atsakinga Audito Rūmų narė Kersti Kaljulaid. 
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ES auditoriai rekomenduoja, kad: 

• Komisija patikslintų valstybių narių techninės pagalbos kaimo plėtros srityje apimtį ir taikymą. Šis 
patikslinimas pagerintų lėšų panaudojimo galimybių skaidrumą. Komisija turėtų atidžiai stebėti valstybių 
narių vykdomą TP įgyvendinimą ir taikyti tinkamas priemones, siekdama užtikrinti, kad bendrosios 
administracinės išlaidos nebūtų apmokamos iš jos techninės pagalbos biudžeto eilučių; 

• ateityje Komisija turėtų reikalauti valstybių narių pranešti apie administracines / „paramos biudžetui ‟ išlaidas 
kaimo plėtros srityje atskirai, kad būtų aiškiau, jog dalis TP lėšų skiriama šiai paramai; 

• Komisija ir valstybės narės turėtų nustatyti tinkamą TP finansavimui skirtą veiksmingumo sistemą. Taip pat 
turėtų būti tinkamai įvertinti Komisijos ir valstybių narių TP poreikiai ir įdiegtas mechanizmas, skirtas 
nustatyti tikslus ir vertinti jų įgyvendinimo pažangą. 

 

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 (Nr. 4/2015), pavadintoje „Techninė pagalba: koks buvo jos indėlis žemės ūkio ir 
kaimo plėtros srityje?“ vertinama, kaip buvo valdoma techninė pagalba ir ar ją teikiant buvo prisidėta prie 
pagrindinių žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos tikslų. Mūsų auditoriai tikrino, kokia veikla buvo remiama TP 
lėšomis Komisijoje ir valstybėse narėse, ar deklaruotos išlaidos buvo tinkamos finansuoti ir ar TP veiksmingumo 
vertinimo priemonės buvo tinkamos ir veiksmingos. 

Audito Rūmai auditavo techninės pagalbos lėšų panaudojimą žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu. Audito metu visų pirma buvo tikrinamas finansavimo Komisijoje ir valstybėse narėse 
tvarkingumas, veiksmingumas ir efektyvumas. 


