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ES delegacijų pastatai: „skirtų lėšų ir pastatų vertės santykis 
nėra pats geriausias“, – teigia ES auditoriai 

Naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje daroma išvada, kad biurų pastatams ir 
rezidencijoms, kuriuose visame pasaulyje įsikūrę ES diplomatai, skirtų lėšų ir pastatų vertės 
santykis ne visuomet pats geriausias, taip pat buvo nustatyta su jų atranka ir valdymu susijusių 
trūkumų. 

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) koordinuoja ES užsienio ir saugumo politiką. Ji ES 
darbuotojams ir delegacijų vadovų rezidencijoms tiekia biurų pastatus maždaug 140 ES delegacijų 
visame pasaulyje. EIVT išlaidų, skirtų delegacijų pastatams, suma 2014 m. buvo 165 milijonai 
eurų. 

Auditoriai išnagrinėjo su 30 delegacijų pastatų susijusius atrankos procesus, nusiuntė klausimyną 
visoms delegacijoms ir apsilankė keturiose jų (Nepale, Tanzanijoje, Turkijoje ir JAV Vašingtono 
mieste). Jie nustatė, kad nors delegacijų pastatai iš esmės atitiko poreikius, kai kuriais atvejais 
skirtų lėšų ir pastatų vertės santykis nebuvo pats geriausias, kadangi jų plotas viršijo pastatų 
politikos gairėse nurodytas ribas, EIVT priklausantys pastatai daugiau nebuvo naudojami, o kai 
kurios kurių iš šių priimtų kartu dirbti organizacijų įmokų nepakako visoms išlaidoms padengti. 

„Veiksmingas delegacijų pastatų valdymas prisideda prie ES užsienio politikos, prekybos ir 
vystymosi tikslų“, – pareiškė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Pietro Russo. – 
Tačiau veiksmingas valdymas reiškia, kad taip pat turi būti užtikrintas geriausias skirtų lėšų ir 
pastatų vertės santykis“.  

Auditoriai teigia, kad EIVT ne visada atrenka tinkamus pastatus dėl trūkumų kiekviename 
svarbiame atrankos etape: kai kurios delegacijos atlieka vietos rinkos tyrimus, jos neturi 
pakankamai praktinės patirties, kad gebėtų atrasti tinkamus sprendimus ir negauna pakankamai 
būstinės paramos; kai delegacijos pateikia savo variantus būstinei, jos siūlomas sprendimas kai 
kada nėra pagrįstas patikima technine ir finansine analize; kai būstinė priima savo galutinį 
sprendimą, kartais būna jau per vėlu pasirašyti sutartį ir jis ne visada įrodo, kad jo sprendimas 
garantuoja geriausią skirtų lėšų ir pastatų vertės santykį. 

Išrinkusi pastatus, EIVT atlieka reguliarius vizitus vietoje, siekdama įvertinti, ar jie ir toliau atitinka 
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poreikius, tačiau nenustato visų trūkumų. Be to, savo stebėsenos rezultatų EIVT patikimai neįrašo 
į savo informacines sistemas. Anot auditorių, ši patikimos svarbiausios informacijos stoka yra 
kliūtis, trukdanti atlikti veiksmingą planavimą.  

Ilgalaikis EIVT tikslas – nupirkti daugiau patalpų, o 2015 m. ji susitarė dėl sąlygų, kuriomis skolinsis 
iki 200 milijonų eurų. Tačiau auditoriai teigia, kad EIVT stokoja praktinių nekilnojamojo turto 
valdymo žinių ir nėra sukūrusi veiksmingų jai priklausančių pastatų valdymo sistemų. 

Auditoriai, atsižvelgę į savo nustatytus faktus, rekomenduoja EIVT: 

• įtraukti aplinkosaugos veiksnius, prieinamumą neįgaliesiems ir lankstumą į pastatų 
politikos tikslus dėl biurų pastatų; 

• užtikrinti, kad delegacijų pastatuose įsikūrusių kitų įstaigų įmokos būtų mokamos 
nuosekliai ir padengiant visas išlaidas; 

• griežčiau taikyti pastatų atrankos procedūrą; 
• naudojantis centralizuotu informacijos šaltiniu tikrinti ir stebėti biurų pastatų nuomos 

rinkos kainas; 
• tobulinti savo nekilnojamojo turto valdymo informacinę sistemą, kad būtų galima teikti 

patikimesnę ir aktualesnę informaciją, tinkamą remtis planavimo procese; 
• stiprinti būstinės praktinius gebėjimus valdyti nekilnojamąjį turtą siekiant pereiti prie 

strategiškesnio požiūrio; 
• nustatyti pastatų nuomos, pirkimo, pardavimo, keitimo ir priežiūros laikotarpio vidurio 

prioritetus; 
• sukurti efektyvaus nuosavų pastatų valdymo sistemas. 

 

Pastabos leidėjams: 

2011 m. sausio mėn. įsteigta Europos išorės veiksmų tarnyba perėmė atsakomybę už ES 
delegacijų visame pasaulyje valdymą iš Europos Komisijos. Ji skiria darbo patalpas 5 300 
darbuotojų, dirbančių maždaug 140 delegacijų. EIVT taip pat atsakinga už delegacijų vadovų 
rezidencijas ir už 2 400 darbuotojų apgyvendinimą arba jų apgyvendinimo išlaidų kompensavimą.  

Specialioji ataskaita Nr. 7/2016 „Europos išorės veiksmų tarnybos pastatų, esančių visame 
pasaulyje, valdymas“ skelbiama 23 ES kalbomis. 

2014 m. Europos Audito Rūmai paskelbė specialiąją ataskaitą susijusia tema „Europos išorės 
veiksmų tarnybos įsteigimas“ (su kuria galima susipažinti svetainėje eca.europa.eu). 

 


