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„Trys ketvirtadaliai ūkių negamybinių investicijų kainavo 
pernelyg brangiai“, – teigia ES auditoriai 
Kaip nurodyta naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje, trys ketvirtadaliai audituotų projektų, 
kurie buvo finansuoti pagal ES schemą, kurią taikant ūkininkams mokamos išmokos už aplinkos 
gerinimą, buvo ekonomiškai neveiksmingi. Dauguma vadinamųjų negamybinių investicijų prisidėjo 
prie kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos. Tačiau 75 % atvejų auditoriai aptiko aiškių 
požymių, kad sąnaudos buvo nepagrįstai didelės arba nepakankamai pagrįstos. Dėl tokiems 
darbams kaip gyvatvorių statymas ir šlapynių atkūrimas skirtų investicijų atrankos trūkumų 
pasiūlymai nebuvo tinkamai patikrinti vadovaujantis atrankos kriterijais, todėl buvo finansuojami 
netinkami projektai. 

2007–2013 m. negamybinėms investicijoms buvo išleista apie 860 milijonų eurų viešųjų lėšų. Iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirtas viešasis finansavimas ir nacionalinis bendrasis finansavimas dažnai 
siekdavo 100 % projektų sąnaudų. 

Auditoriai aplankė keturias valstybes nares – Portugaliją, Daniją, Jungtinę Karalystę (Angliją) ir Italiją 
(Apuliją) – kurios visos kartu iš viso panaudojo 80 % lėšų. Tik penki iš 28 audituotų projektų buvo 
ekonomiškai veiksmingi. Ataskaitoje įspėjama, kad ši problema gali būti susijusi ne vien tik su projektų 
imtimi, kadangi problemas sąlygojo valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemų trūkumai. 

„Akivaizdu, kad mūsų žemės ūkio aplinkos tvarus valdymas yra svarbus“, – pareiškė už ataskaitą atsakingas 
Europos Audito Rūmų narys Jan Kinšt. – Tačiau ES parama finansiniu požiūriu taipogi turi būti tikslinga.“ 

Audito metu nustatyta, kad valstybės narės tinkamai nepatikrindavo deklaruotų išlaidų tikrumo arba 
patvirtindavo patį brangiausią pasiūlymą nereikalaudamos pateikti pagrindimo. Keliais atvejais projektai, 
kurie tikrai būtų padidinę ūkio vertę, buvo visiškai finansuoti viešosiomis lėšomis arba jiems būdavo 
taikomos daug didesnės pagalbos normos nei tos, kurios paprastai yra taikomos negamybinėms 
investicijoms. 

Stebėjimo metu buvo vertinami tik duomenys, kaip antai viešųjų išlaidų kiekis ir paramą gaunančių ūkių 
skaičius, suteikiant mažai informacijos, kuri parodytų, ko buvo pasiekta ES ir valstybių narių lygmeniu. Nors 
parama 2014–2020 m. ir toliau teikiama, Komisija ir valstybės narės dar neištaisė daugelio trūkumų, 
kadangi jos ėmėsi nepakankamų priemonių, kad jie būtų nustatyti laiku. 
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Auditorių pagrindinėse rekomendacijose nurodyta, kad ateityje valstybės narės turėtų: 

• įvertinti negamybinių investicijų įgyvendinimo užtikrinant jų sinergiją su kitomis 
aplinkosaugos schemomis mastą; 

• sistemingai tikrinti patvirtinamuosius išlaidų deklaracijų dokumentus; 

• nustatyti konkrečius rezultatų rodiklius ir apie juos pranešti savo metinėse įgyvendinimo 
ataskaitose; 

• apibrėžti kriterijus, kuriuos taikant būtų nustatoma galima negamybinių investicijų, kurioms 
buvo taikomos didžiausios pagalbos normos, grąža ir moduliuojamas paramos lygis; 

• užtikrinti, kad sąnaudos neviršytų atviros rinkos siūlomų panašių darbų sąnaudų. 

Komisija turėtų stebėti negamybinių investicijų įgyvendinimą savo metinėse įgyvendinimo ataskaitose, 
teikti valstybėms narėms gaires dėl atrankos kriterijų ir užtikrinti, kad vertinimų metu būtų stebimas 
indėlis siekiant agrarinės aplinkosaugos tikslų. 

 

Pastabos leidėjams 

Valstybės narės, įgyvendindamos ES kaimo plėtros politiką, gali naudoti ES biudžetą, iš kurio 
suteikiamos dotacijos, skirtos padengti negamybinių investicijų, kurios negeneruoja didelės grąžos ar 
pajamų ir reikšmingai nedidina naudos gavėjo valdos vertės, tačiau turi teigiamą poveikį aplinkai, 
sąnaudas. Negamybinės investicijos visų pirma turėtų vaidinti papildomąjį vaidmenį padedant siekti 
pagal kitas aplinkosaugos schemas priimtų agrarinės aplinkosaugos tikslų ar įsipareigojimų arba 
didinant saugomų teritorijų aplinkosauginę vertę. 

 

Specialioji ataskaita Nr. 20/2015 „ES paramos kaimo plėtrai, skirtos negamybinėms 
investicijoms žemės ūkio srityje, ekonominis veiksmingumas“ paskelbta 23 ES kalbomis. 

 


