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03Santrauka

I
Padėties apžvalgos yra naujas Europos Audito Rūmų 
(Audito Rūmų) produktas. Jose, remiantis Audito Rūmų 
išdirbiu, sukauptomis žiniomis ir patirtimi, nagrinė
jamos plačios temos. Jų tikslas – sudaryti pagrindą 
konsultacijoms ir dialogui su Audito Rūmų suinte
resuotaisiais subjektais. Jos atveria Audito Rūmams 
galimybę pateikti pastabas svarbiais klausimais, 
kurie paprastai negali būti audito objektas. Pirmojoje 
padėties apžvalgoje nagrinėjami ES atskaitomybės 
ir viešojo audito sistemų klausimai. Šioje antrojoje 
padėties apžvalgoje nagrinėjamos rizikos ES biudžeto 
finansiniam valdymui.

II
Geras viešųjų lėšų panaudojimo principas reikalauja, 
kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų panaudojami 
patvirtintiems prioritetams kaip naudingiems ir reika
lingiems visuomenei (per jos išrinktus atstovus), kad 
šiomis lėšomis efektyviai, veiksmingai ir ekonomiškai 
būtų pasiekti nustatyti tikslai ir kad stabdžių ir atsvarų 
sistema užtikrintų tinkamą demokratinę atskaitomybę 
ir veiksmingą valdymą.

III
Pernelyg ilgą laiką buvo akcentuojamas ES biudžeto 
lėšų panaudojimas pagal jų naudojimui nustatytas 
taisykles, nekreipiant dėmesio į tai, ar jos buvo panau
dotos racionaliai ir ar jomis buvo sukurta ES pridėtinė 
vertė, kuri duoda aiškią ir matomą naudą Sąjungai ir 
jos piliečiams ir kurios negalima buvo sukurti lėšas 
panaudojant tik nacionaliniu, regioniniu ar vietos 
lygmenimis.

IV
Šioje santraukoje apibendrinta išsamesnė ataskaita, 
kurioje šie iškelti klausimai nagrinėjami nuodugniau. 
Abu dokumentai pagrįsti faktų suvestinėmis, sutei
kiančiomis išsamesnę informaciją apie ES pajamų šal
tinius, apie skirtingas biudžeto išlaidų kategorijas (dar 
vadinamas daugiametės finansinės programos (DFP) 
antraštėmis) ir apie viešųjų pirkimų procedūras.

V
Rizikos patikimam finansų valdymui yra tai, kad ES 
biudžeto lėšos:

a) nebus panaudotos kaip numatyta – biudžeto 
valdymo institucijos nustatytiems tikslams ir 
laikantis atitinkamų taisyklių (išlaidų teisėtumas ir 
tvarkingumas);

b) nebus tinkamai atspindėtos metinėse finansinėse 
ataskaitose (finansinių ataskaitų patikimumas)1;

c) nebus panaudotos protingai, laikantis gero finan
sų valdymo principų (ekonomiškumo, efektyvu
mo ir veiksmingumo) ir

d) ES lėšomis gali nebūti sukurta pridėtinė vertė ir 
numatyta nauda gali nebūti gauta (ES pridėtinė 
vertė).

VI
Gerai valdant šias rizikas, gali būti pasiektas koky
biškas lėšų panaudojimas, pavyzdžiui, veiksmingos 
ir ekonomiškos išlaidos, panaudojamos efektyviai ir 
laikantis taisyklių. Tačiau Audito Rūmai nustatė keletą 
svarbių dalykų, kuriuos reikėtų atskirai paminėti ir 
kurie aptariami tolesnėse dalyse.

Tinkamumo finansuoti taisyklės ir 
sąlygos ES paramai gauti

VII
Didžioji ES lėšų dalis skiriama dotacijų ar subsidijų 
prašančioms įmonėms ar piliečiams. ES biudžeto lėšų 
išmokas ir jų gavimo sąlygas reglamentuojančios taisy
klės yra nustatytos teisės aktuose ir dažnai yra papil
dytos ES lėšas valstybėse narėse valdančių organiza
cijų tinkamumo finansuoti kriterijais ir sąlygomis. Šie 
papildomi reikalavimai gali būti nereikalingi ir sudaryti 
administracinę naštą. Įvairaus lygmens kontrolės 
sistemos gali būti nepakankamos, kad galima būtų 
patikrinti atitiktį visoms sąlygoms.

1 Kadangi Audito Rūmai nuo 2007 m. teikė teigiamą nuomonę dėl 
finansinių atskaitų patikimumo, ši tema šioje padėties apžvalgoje 
nagrinėjama nebus.
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VIII
Dėl sudėtingų tinkamumo finansuoti taisyklių ir kitų 
sąlygų ES biudžetas gali būti blogai paskirstomas ir 
neoptimaliai panaudojamas: galimiems naudos gavė
jams gali būti atimta galimybė prašyti paramos iš RES 
biudžeto; dėl sudėtingų taisyklių administratoriams 
tampa dar sunkiau ir brangiau įsitikinti, kad mokėjimo 
paraiškos yra teisingos ir kad buvo įvykdytos visos 
sąlygos paramai gauti.

IX
Nors Komisija imasi priemonių sutrumpinti ir supa
prastinti teisės aktus, valstybių narių institucijos ir 
kiti naudos gavėjai vis dar susiduria su sunkumais. Kai 
kuriose biudžeto srityse yra pernelyg daug lygmenų 
ir taisyklių. Dėl to gali atsirasti prieštaringų taisyklių 
interpretacijų ir jų taikymo nenuoseklumų.

Viešųjų pirkimų taisyklių ir procedūrų 
taikymas

X
Viešieji pirkimai tai pirkimai, kai prekes, paslaugas ir 
darbus perka viešos organizacijos. ES viešųjų pirkimų 
direktyvomis siekiama skatinti ES ekonomikos inte
graciją („vidaus rinką“), sudarant geresnes sąlygas 
tarpvalstybinėms sutartims ir viešiesiems pirkimams 
bei užtikrinant šių procesų skaidrumą. Paprastai iš ES 
biudžeto paramą gaunančios viešosios administracijos, 
vykdydamos viešuosius pirkimus, privalo laikytis vie
šųjų pirkimų taisyklių ir procedūrų bei taikyti bendras 
skaidrumo (atvirumo) ir vienodo požiūrio taisykles. Šių 
taisyklių ir procedūrų nesilaikymo pasekmės gali būti 
padidėjusios viešųjų lėšų išlaidos, sumažėjusi konku
rencija, teisėtų konkurso dalyvių atmetimas, ar papil
domos išlaidos ir vėlavimai dėl sutarčių anuliavimo.

XI
Audito Rūmų darbo rezultatai rodo, kad didelė dalis 
Audito Rūmų aptiktų klaidų yra susijusi su netinkamu 
viešųjų pirkimų taisyklių ir procedūrų taikymu. Tai gali 
būti daroma sąmoningai, siekiant sudaryti geresnes 
sąlygas tam tikriems pareiškėjams, arba netyčia dėl 
nepakankamo išmanymo.

Valstybių narių institucijų gebėjimas 
valdyti ir panaudoti ES lėšas

XII
Atsakomybė užtikrinant, kad subsidijos ir dotacijos 
būtų išmokamos tinkamiems finansuoti naudos gavė
jams ir kad neteisėtos išmokos būtų tinkamai susigrą
žinamos, tenka valstybių narių institucijoms. Įstaigų ir 
sistemų, kurios administruoja ES lėšas steigimo išlaidas 
dalijasi valstybės narės ir ES: valstybės narės turi tam 
tikrą laisvę pasirinkti, kaip jas organizuoti.

XIII
ES lėšos panaudojamos per 28 nacionalines adminis
tracijas bei daugelį regioninių ir vietos institucijų, kurių 
administraciniai gebėjimai (įgūdžiai ir ištekliai) yra 
nevienodi. Dėl to padidėja klaidų atsiradimo rizika ir 
lėšų panaudojimo kokybės rizika. Tai gali sulėtinti ES 
finansuojamą veiklą ir projektų įgyvendinimą, pablo
ginti reglamentavimo kokybę ir trukdyti keitimuisi 
informacija tarp Komisijos ir valstybių narių.

ES ir nacionalinių biudžetų 
koordinavimas, esant spaudimui 
panaudoti ES lėšas

XIV
Metinis ES biudžeto pobūdis gali kelti problemų 
finansuojant veiksmus, kurie yra vykdomi keletą metų. 
Norint spendimus dėl finansavimo paversti konkre
čiais prioritetais ir veiksmais reikia nemažai laiko. Be 
to ES ir nacionaliniai biudžetiniai procesai yra atskiri: 
juos vykdo skirtingi veikėjai pagal skirtingus priorite
tus ir skirtingais ciklais. Dėl to gali atsirasti dubliavi
mas, spragos ar prieštaravimai tarp ES ir nacionalinių 
biudžetų.
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XV
Didelė veiklos dalis yra finansuojama tuo pat metu iš 
ES ir iš nacionalinių biudžetų („bendrai finansuojamos 
išlaidos“), su sąlyga, kad ir ES biudžeto ir nacionalinio 
biudžeto lėšų pakanka. Dėl griežtų taupymo prie
monių valstybėse narėse nacionalinės lėšos gali būti 
smarkiai sumažintos arba jų gali apskritai nebūti veiks
mams vykdyti. Be to, problemiškas gali būti ES finan
suojamų veiksmų tvarumas finansavimui pasibaigus.

XVI
Kadangi taip dažnai akcentuojamas ES biudžeto lėšų 
panaudojimas (indėliais pagrįstas požiūris), dažnai 
veiklą ir projektus valdančios organizacijos daugiausia 
dėmesio skiria atitikčiai, nesvarbu kokie bus pasiekti 
rezultatai.

Metinių ES biudžetų poveikis veiklai ir 
pinigų srautų valdymui

XVII
Valstybių narių institucijos, kiti tarpininkai ir naudos 
gavėjai gali gauti grynųjų pinigų avansus (išankstinį 
finansavimą), skirtus pradėti veiklą. Dėl nereikalingai 
ilgų išankstinio finansavimo laikotarpių gali padidėti 
klaidų ir nuostolių tikimybė ir gali būti ypatingai sunku 
perorientuoti veiklą į tikslų pasiekimą. Kadangi išlaidų 
deklaracijoms teikti skirtas ilgas laikotarpis, problemos 
tampa matomos tik vėlesniais metais, kai gali būti per 
vėlu jas spręsti.

XVIII
Ateityje valstybės narės privalės prisidėti 1 234 milijar
dais eurų įsipareigojimams išmokėti. Šią suma sudaro 
908 milijardai eurų, kuriuos buvo sutarta skirti 2014–
2020 m. DFP (mokėjimams) ir papildoma 326 milijardų 
eurų suma, kurią sudaro įsipareigojimų asignavimų 
pagal ankstesnes DFP išmokos, o tai gali paveikti 
Komisijos gebėjimą patenkinti visus mokėjimo prašy
mus tais metais, kai prašymai pateikiami.

ES biudžeto lėšų panaudojimo nauda – 
ES pridėtinė vertė

XIX
Išlaidos iš ES biudžeto Sąjungos šalyse turi duoti aiškią 
ir matomą naudą Europos Sąjungai ir jos piliečiams ir 
neturėtų būti naudojamos tik nacionaliniu, regioniniu 
ar vietos lygmenimis.

XX
Tačiau tam tikrais atvejais, ES biudžetas gali būti 
panaudotas tik tam, kad būtų padidinta turimų lėšų 
suma, ir nesukurti ypatingos ES dimensijos; ES lėšos 
gali būti panaudotos veiklai, kurią valstybės narės ir 
kiti naudos gavėjai vis vien būtų vykdę („savaimin
gumas“); arba šių lėšų galėjo nepakakti numatytoms 
išdavoms pasiekti.

Duomenų kokybė ir informacija

XXI
Komisija koordinuoja daug veikėjų, dalyvaujančių nau
dojant biudžetą ir ne visada gali primesti standartizuo
tas procedūras ir valdymo sistemas. Labai nelengva 
pasiekti, kad iš tarpininkų būtų laiku surinkti teisingi 
duomenys ir kad jie būtų veiksmingai patikrinti.

XXII
Negana to, Komisijos vykdomas stebėjimas, finansų 
ir veiklos valdymas yra dažnai paremti neišsamiais ar 
nepatikimais duomenimis.
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Iš ES biudžeto nekompensuojamos 
išlaidos ir jų auditai

XXIII
Išlaidos, kurios nėra kompensuotinos iš ES biudžeto, 
paprastai turėtų būti išreikalautos („susigrąžintos“) iš 
naudos gavėjų. Komisija valstybių narių iš ES biudžeto 
prašytoms išlaidoms dar gali taikyti „pataisymus“, 
kurie iš tikrųjų reiškia atsisakymą kompensuoti išlaidas 
iš ES biudžeto ir kad jos turi būti kompensuotos iš 
nacionalinio biudžeto. Tačiau tokius pataisymus yra 
sudėtinga administruoti ir jie neskatina valstybių narių 
šalinti savo sistemų trūkumų. Kai kuriose išlaidų kate
gorijose, antai sanglaudos politikos, valstybės narės 
gali pakeisti atmestas išlaidas tinkamomis kompen
suoti išlaidomis.

XXIV
Komisija negali tiesiogiai ir sistemingai tikrinti visų ES 
biudžeto dalių, kurias panaudoja valstybės narės, kitos 
šalys, tarptautinės organizacijos, nei naudos gavėjų 
deklaruotų išlaidų. Ji kliaunasi nepriklausomais audi
toriais, kurie oficialiai patvirtina atitinkamas išlaidas, ir 
ribotomis patikromis ir inspektavimais, kuriuos atlieka 
jos pačios veiklos personalas ir auditoriai.

XXV
Tačiau nepriklausomų auditorių atliekamą oficialų 
išlaidų patvirtinimą gali paveikti jų darbo kokybė ir 
savalaikiškumas, arba jų nepriklausomumas. Pačios 
Komisijos patikros gali būti paveiktos jos kontrolės 
strategijos trūkumų.

Kokios galimybės ir ką būtina 
nuveikti?

XXVI
Už gerą ir protingą ES lėšų panaudojimą yra atsakingos 
Komisija ir valstybės narės ir per pastaruosius keletą metų 
jos jau sėkmingai įgyvendino nemažai priemonių, kad tai 
užtikrintų.

XXVII
Tačiau ta aplinkybė, kad 2014 m. pradedama nauja finan
sinė programa, priimti susiję įgyvendinimo teisės aktai ir 
naujas finansinis reglamentas, kad Komisija įsipareigojo 
užtikrinti labiau į rezultatus orientuotą biudžetą, – visa tai 
atveria galimybes supaprastinti ir pagerinti ES biudžeto 
finansinį valdymą.

XXVIII
Kad galima būtų pasinaudoti čia išvardintomis galimybė
mis, visi su ES biudžetu susiję veikėjai savo atitinkamose 
srityse turėtų daugiausia dėmesio skirti:

 – rezultatams ir ES pridėtinei vertei;

 – veiklos rezultatų valdymui;

 – biudžeto valdymui;

 – kontrolės sistemoms ir kitų auditorių darbui;

 – DFP tarpinei peržiūrai.
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01 
Valstybių narių įnašai į ES bendrąjį biudžetą (ES biudžetą) yra sutelkiami ir nau
dojami skatinti programas ir veiksmus, skirtus prisidėti prie ES tikslų pasiekimo ir 
prie jų tobulinimo. Biudžeto vykdymas papildo Europos Komisijos (toliau – Komi
sijos) ir kitų ES institucijų teisėkūros veiklą, skirtą propaguoti Sutartį ir ES tikslus. 
Metinis ES biudžetas yra nedidelis palyginti su visomis valstybių narių pajamomis 
ir viešosiomis išlaidomis: jis sudaro vos 1 % visų jų bendrų nacionalinių pajamų 
(BNPj) ir apie 2 % visų jų viešųjų išlaidų (žr. 1 diagramą). Jis taip pat sudaro dalį 
paramos, kuri buvo skirta kovai su finansų ir valstybių skolų krizėmis.

ES biudžetas yra maža valstybių narių išteklių ir viešųjų išlaidų dalis (2012 m.)

Šaltinis: Eurostatas.

1 
di

ag
ra
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a

Valstybių narių (2012 m.)
BNPj

≈ 13 000 milijardų eurų

ES valstybių narių (2012 m.)
viešosios išlaidos

≈ 6 400 milijardų eurų

ES biudžetas (2012 m.)
142 milijardai eurų
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02 
Finansų krizė ir valstybių skolų krizės iškėlė keblių klausimų dėl ES vaidmens ir 
tolesnės raidos bei dėl to, ką reiškia priklausyti Sąjungai. Ilgos diskusijos prieš 
patvirtinant 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą (DFP) (žr. 1 langelį)1, 
valstybių narių nenoras didinti mokėjimų biudžetą2, atskleidė, kad ES finansavi
mas yra mažai patrauklus, kad į jį žiūrima kaip į siekį iškelti „Europos projektą“ virš 
nacionalinių poreikių.

03 
Valstybių narių vyriausybės ir Europos Parlamentas tikisi iš ES biudžeto dide
lio skaidrumo. Tai, kad Europos Audito Rūmai (Audito Rūmai) savo patikinimo 
pareiškime (DAS) visus pastaruosius 19 metų teikė neigiamą nuomonę dėl ES lėšų 
panaudojimo (žr. 2 langelį), Europos Sąjungai yra problema. Antai neigiama nuo
monė netyčia gali padėti pasklisti suvokimui, kad praneštos klaidos rodo, jog ES 
biudžeto išlaidas rimtai veikia sukčiavimas ar korupcija, ir tai gali padaryti neigia
mą poveikį piliečių pasitikėjimui ES institucijomis3.

04 
Valstybių narių vyriausybės ir mokesčių mokėtojai nori matyti, kad lėšos, kurias 
jie įneša į ES biudžetą, duotų didesnę vertę: jie nori matyti, kad šis biudžetas 
panaudojamas tinkamai ir yra gerai valdomas, kad jį naudojant, siekiama Europos 
Parlamento ir Tarybos patvirtintų tikslų ir numatytų rezultatų.

05 
Šioje rizikų, kylančių ES biudžeto finansų valdymui, padėties apžvalgoje, remian
tis 35 metų ES finansų valdymo audito patirtimi, pateikiama ES finansinių srautų 
apžvalga ir apibendrinamos spręstinos problemos, siekiant, be kita ko, užtikrinti, 
kad ES mokesčių mokėtojai iš ES biudžeto gautų didesnę vertę už pinigus. Ap
žvalgą sudaro trys dalys:

a) santrauka, kurioje apžvelgiami pagrindiniai nagrinėjami dalykai;

b) ši detali ataskaita, kurioje aprašomas kontekstas ir pateikiama informacija 
apie ES biudžetą, ES lėšų naudojimo ir kitų finansinių srautų procesų dalyvius;

c) atskiros pagrindinių DFP išlaidų kategorijų, ES pajamų šaltinių ir viešųjų 
pirkimų faktų suvestinės, kuriose apibendrintos pagrindinės ypatybės ir 
problemos.

1 Susitarti dėl 2014–2020 m. 
DFP prireikė dvejų su puse 
metų. Europos Parlamentas 
ją patvirtino 2013 m. lapkričio 
19 d. ir 2013 m. gruodžio 2 d. 
Taryba ją priėmė.

2 Žr. 2012 finansinių metų 
metinės ataskaitos 
1.51–1.53 dalis (OL C 331, 
2013 11 14).

3 Žr. Nuomonė Nr. 1/2010 
„Europos Sąjungos biudžeto 
finansų valdymo gerinimas. 
Rizikos ir iššūkiai“ (http://eca.
europa.eu) ir Audito Rūmų 
atsakymas dėl Komisijos 
komunikato „Pertvarkykime 
biudžetą ir pakeiskime 
Europą“.
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Daugiametė finansinė programa

Daugiametėje finansinėje programoje (DFP) numatomas Europos Sąjungos politinių prioritetų finansavimas 
mažiausiai penkeriems metams (Lisabonos sutarties 312 straipsnis). DFP nustato maksimalias metines sumas 
(viršutines ribas) ES išlaidoms apskritai ir pagrindinėms išlaidų kategorijoms (antraštėms). Ji nėra tokia detali
zuota kaip metinis biudžetas. Apribodama išlaidas kiekvienoje kategorijoje, DFP tampa biudžetinės drausmės 
priemone ir užtikrina, kad ES išlaidos būtų vykdomos neviršijant ES biudžeto nuosavų išteklių ir laikantis ES 
politinių tikslų. Be to, ši sistema užtikrina prognozuojamas ilgalaikiams ES prioritetams skirtų išteklių įplaukas 
ir suteikia didesnį užtikrintumą ES finansavimo gavėjams. 2014–2020 m. DFP šio laikotarpio biudžetiniams 
įsipareigojimams nustato 960 milijardų eurų ribą, o mokėjimams – 908 milijardų eurų ribą (2011 m. kainomis).

Patikinimo pareiškimas (DAS)

DAS – patikinimo pareiškimas dėl finansinių ataskaitų patikimumo ir dėl jose atspindimų operacijų teisėtumo 
ir tvarkingumo. SESV (287 straipsnis) reikalauja, kad Audito Rūmai tikrintų, ar visos pajamos buvo gautos ir 
visos išlaidos buvo įvykdytos teisėtai ir tvarkingai, ir įsitikintų, ar finansų valdymas buvo patikimas.

DAS tipo audito nuomonė tuo pat metu dėl finansinių ataskaitų patikimumo ir jose atspindimų operacijų tei
sėtumo ir tvarkingumo pateikiama retai. Nedaugelis šalių reikalauja iš savo nacionalinių auditorių teikti tokią 
nuomonę, ir tikriausiai patys valstybių narių auditoriai negalėtų pateikti teigiamos DAS tipo nuomonės dėl 
savo pačių valdžios sektoriaus biudžeto. Antai Jungtinės Karalystės nacionalinė audito įstaiga teikia sąlyginę 
ar nesąlyginę audito nuomonę dėl viso valdžios sektoriaus finansinių ataskaitų, tačiau neteikia teisėtumo ir 
tvarkingumo tipo nuomonės. Panašiai JAV vyriausybės atskaitomybės biuras nurodo, kad jis neturi galimybės 
teikti nuomonę dėl JAV vyriausybės finansinių ataskaitų.
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Kas yra ES finansai ir kaip jie administruojami?

ES biudžetas

06 
Metiniai ES biudžetai remiasi DFP, kurioje penkiose stambiose politikos kategori
jose („skirsniuose“) nustatyti atitinkamo laikotarpio ES lėšų panaudojimo priorite
tai (žr. 1 lentelę ir 2 diagramą):

a) kiekvieniems duotojo laikotarpio metams DFP pateikia maksimalią kiekvie
no skirsnio metinę sumą ir nustato bendrą viršutinę ribą sumoms, dėl kurių 
Komisija gali įsipareigoti ir kurias gali išmokėti (įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimai). Mokėjimų biudžetas faktiškai nustato maksimalią sumą, kurios 
Komisija gali pareikalauti iš valstybių narių tam, kad galėtų padengti savo 
grynųjų pinigų išmokas;

b) kaip buvo sutarta derybose dėl DFP, metiniame ES biudžete kiekvienai vals
tybei narei atidedami nacionaliniai finansiniai paketai kaimo plėtros, žuvi
ninkystės ir sanglaudos politikos išlaidų srityse („išankstiniai paskirstymai“). 
Panašiai ES viršutinės biudžeto ribos leidžia atidėti visas metines subsidijas, 
kurios gali būti išmokėtos kiekvienai valstybei narei. Taigi valstybėms narėms 
yra iš anksto paskirstomos 80 % joms skirtų DFP lėšų ir metinis ES biudžetas.

2014–2020 m. DFP

(milijardais eurų)

DFP antraštė Įsipareigojimai
Išankstiniai 

asignavimai ir
nacionalinės ribos

%

1. Pažangus ir integracinis augimas 450,8 322,3 71

2. Tvarus augimas 373,2 353,2 95

3. Saugumas ir pilietybė 15,7

4. Pasaulinė Europa 58,7

5. Administravimas 61,6

DFP iš viso 960,0 675,5 70

Iš kurių skiriama valstybėms narėms 839,7 675,5 80

Rezervai 10,0

EPF 30,5

Ne DFP iš viso 40,5

DFP ir ne DFP iš viso 1 000,5 675,5 68
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Daugiametis biudžetas (DFP) 2014–2020 m. laikotarpiui

Šaltinis: Audito Rūmų skaičiai, remiantis Komisijos informacija.
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Pažangusir integracinis augimas
451 milijardas eurų

47 %

Tvarus augimas:
gamtiniai ištekliai 
373 milijardai eurų

39 %

Mokėjimai
 908 milijardai eurų

Įsipareigojimų išmokos
pagal ankstesnes DFP

 326 milijardai eurų
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DFP 2014–2020 m.  biudžeto mokėjimai (908 milijardai eurų)

DFP 2014–2020 m.  biudžeto įsipareigojimai (960 milijardų eurų)

Pasaulinė Europa
59 mlrd. eurų

6 %

Saugumas ir pilietybė
16 mlrd. eurų

2 %

Administravimas
62 mlrd. eurų

6 %

|<--------------------------

07 
Pagal susitarimus, finansinės krizės ir 2014–2020 m. DFP kontekste, ES biudžetas 
turėtų būti suderintas su ES politikos prioritetais, kad paskatintų augimą ir su
kurtų darbo vietų4. 2020 m. ES strategija nustato penkis pagrindinius iki 2020 m. 
pasiektinus tikslus, naudojant tuo pat metu ES biudžeto ir nacionalinių biudžetų 
lėšas. Būtent:

a) padidinti užimtumą: pasiekti, kad 75 % 20–64 m. amžiaus vyrų ir moterų turė
tų darbą;

b) sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų dalį iki mažiau nei 10 % ir padidinti 
povidurinį išsilavinimą turinčių 30–34 m. amžiaus asmenų dalį bent iki 40 %;

c) pagerinti mokslinių tyrimų ir inovacijų sąlygas: 3 % Sąjungos bendrojo vidaus 
produkto (BVP) turėtų būti investuojama į MTTP;

4 ES strategija dėl ekonomikos 
augimo, dėl kurios Europos 
Vadovų Taryba susitarė 
2010 m. birželio 17 d.
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5 EIB priklauso valstybėms 
narėms ir finansuoja 
kapitalinius projektus, 
padedančius siekti ES 
tikslų. Apie 90 % jo paskolų 
suteikiama valstybėms 
narėms, likusios 10 % – kitoms 
150 šalių. EIB paskolos gali būti 
derinamos su dotacijomis iš 
bendrojo biudžeto ir iš EPF. 
Europos investicijų fondas 
priklauso EIB šeimai ir teikia 
rizikos kapitalą ir garantijas 
MVĮ.

6 Žr. 2013 finansinių metų 
Europos Sąjungos negalutinių 
konsoliduotų finansinių 
ataskaitos, 7.1 aiškinamasis 
raštas – finansinės paramos 
mechanizmai, Komisijos 
valdomą skolinimosi ir 
skolinimo veiklą.

d) skatinti socialinę įtrauktį mažinant skurdą, kad būtų panaikinta skurdo ir 
atskirties rizika bent 20 milijonų žmonių ir

e) sumažinti išmetamų šiltnamio dujų kiekį (klimatas / energetika): išmetamų 
šiltnamio dujų palyginti su 1990 m. – 20 % (arba net 30 % esant tinkamoms 
sąlygoms), 20 % energijos gauti iš atsinaujinančiųjų šaltinių ir 20 % padidinti 
energijos vartojimo efektyvumą.

08 
Be metinio bendrojo ES biudžeto, Komisija valdo:

a) Europos plėtros fondus (EPF) (apie 3 milijardus eurų 2013 metais ir 27 mi
lijardus eurų 2014–2020 metais). Šiuo metu dėl valstybių narių įnašų į EPF 
biudžetą susitariama tarpvyriausybinėse derybose atsietai nuo ES bendrojo 
biudžeto procedūros, tačiau kitoje DFP EPF gali būti įtraukti į ES biudžetą (žr. 
Pasaulinės Europos faktų suvestinę). Komisija valdo EPF finansuojamas opera
cijas, naudodama išteklius, skiriamus negrąžintinos pagalbos forma. Europos 
investicijų bankas (EIB)5 valdo Investicinę priemonę ir palūkanų subsidijas;

b) skolinimo ir skolinimosi operacijas, kurios 2013 m. pabaigoje sudarė 57,2 mili
jardo eurų6. Konkrečiomis patvirtintomis sąlygomis ES (atstovaujama Komisi
jos) gali skolintis lėšas su tikslu jas skolinti šalims, kad šios galėtų vykdyti savo 
sutartinius įgaliojimus:

i) garantijas pasiskolintoms lėšoms suteikia 28 valstybės narės. Jos perskoli
namos šaliai gavėjai pagal kompensacinį principą, lygiai tokiomis pačio
mis sąlygomis kokiomis buvo pasiskolintos, taigi Komisija išvengia bet 
kokios palūkanų normos ar valiutų kursų rizikos,

ii) yra trys pagrindiniai instrumentai – mokėjimų balanso priemonė (BoP, per 
kurią teikiama finansinė pagalba ne Europos šalims, iki 2013 m. gruo
džio 31 d. buvo suteikta 11,6 milijardo eurų paskolų Vengrijai, Latvijai ir 
Rumunijai); Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė (EFPSP), 
per kurią buvo teikiama finansinė parama visoms valstybėms narėms ir 
2013 m. gruodžio 31 d. buvo suteikta 44,5 milijardo eurų paskolų Airijai ir 
Portugalijai. Šiuo metu per ją paskolos nebeteikiamos, jos vykdytą rėmi
mo veiklą pakeitė parama iš EFSF ir vėliau iš ESM – žr. 10 dalį); ir makrofi
nansinės pagalbos programa (MFA, per kurią remiamos ne Europos, bet 
geografiškai jai artimos, šalys partnerės, – 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 
suteikta 0,6 milijardo eurų paskolų),

iii) be to dar yra Euratomo paskolos, teikiamos valstybėms narėms ir ne 
narėms, skirtos finansuoti projektus, susijusius su energijos gamybos 
įrenginiais (0,4 milijardo eurų 2013 m. gruodžio 31 d.) ir Europos anglių ir 
plieno bendrijos (EAPB) 0,2 milijardo eurų (2013 m. gruodžio 31 d.) skoli
niai įsipareigojimai;
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c) ilgalaikius įsipareigojimus, susijusius daugiausia su pensijomis ir kitomis išmo
komis darbuotojams (45,7 milijardo eurų 2013 m. pabaigoje) Nepaisant to, kad 
trečdalis tikėtinų šių išmokų sąnaudų dengiamas iš darbuotojų atlyginimų, 
valstybės narės turi bendrai užtikrinti šias išmokas ir ateityje jų bus prašoma 
jas finansuoti;

d) Išorės veiksmų garantijų fondą, skirtą padengti neįvykdytus EIB paskolų ES 
nepriklausančioms valstybėms įsipareigojimus;

e) su biudžetu nesusijusias specialiąsias priemones, – naudojamas iškilus pavo
jui ir išskirtinėmis aplinkybėmis, – sudarančias iki 1,4 milijardo eurų kasmet 
(Neatidėliotinos pagalbos rezervą, Europos Sąjungos solidarumo fondą, 
Lankstumo priemonę ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondą).

Konkretūs veiksmai, reaguojant į finansų ir valstybių skolų 
krizes

09 
Įgyvendinant Europos semestrą, valstybės narės gali geriau koordinuoti ekono
mikos politikas (žr. 3 langelį) ir, atsižvelgdamos į ES gaires ir taisykles, privalo 
apsispręsti dėl savo metinių politinių ir biudžetinių prioritetų.

10 
Atsižvelgdamos į valstybių skolų krizes, euro zonos šalys įsteigė tarpvalstybinius 
finansinio stabilumo mechanizmus (Europos finansinio stabilumo fondą (EFSF)7 
ir jį pakeitusį Europos stabilumo mechanizmą (ESM)8. Komisija yra atsakinga už 
derybų ir stebėjimo atitiktį politikos sąlygoms, nustatytoms finansinei pagalbai 
pagal šiuos mechanizmus. Tačiau šioms paskoloms nėra teikiama ES biudžeto 
garantija ir jos nėra įtrauktos į ES finansines ataskaitas9.

7 Pagal EFSF buvo suteikta 
152,8 milijardo eurų paskolų 
trims šalims: Airijai, Portugalijai 
ir Graikijai. Po 2013 m. liepos 
1 d. EFSF liovėsi teikusi 
naujas paskolas. Euro zonos 
šalys, prireikus pagalbos, 
galės skolintis iš ESM, kurio 
skolinimo pajėgumas yra 
500 milijardai eurų.

8 ESM sukūrė ir jo savininkės yra 
euro zonos šalys. Euro zonos 
šalys, prireikus pagalbos, 
galės skolintis iš ESM, kurio 
skolinimo pajėgumas sudaro 
500 milijardus eurų.

9 Be to, Komisija valdo sutelktas 
euro zonos šalių dvišales 
paskolas Graikijai. Jos neturi 
poveikio ES biudžetui ir nėra 
įtrauktos į jos finansines 
ataskaitas ir nėra jose 
minimos.

3 
la

ng
el

is Europos semestras

Visos valstybės narės turėtų apmąstyti savo įpareigojimą įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus per 
savo nacionalinius tikslus ir augimą skatinančias politikas. Europos semestras yra metinis ekonomikos politikos 
koordinavimo ciklas, užtikrinantis, kad individualios valstybių narių pastangos yra koordinuojamos ir sutelkia
mos, siekiant norimo poveikio augimui. Kiekvienais metais Komisija atlieka detalią šalių ekonominių ir struktū
rinių reformų programų analizę ir teikia konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas artimiausiems 12–18 mėnesių. 
Šias rekomendacijas svarsto ir formaliai priima Taryba, o jas tvirtina Europos Vadovų Taryba. Tokiu būdu vals
tybės narės gauna politinę konsultaciją prieš galutinai patvirtindamos savo nacionalinius biudžetus ateinan
tiems metams. Jei per tam tikrą nustatytą laiką dėl šių rekomendacijų nesiimama veiksmų gali būti pateikti 
įspėjimai dėl politikos.
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10 NCB dalys ECB kapitale 
apskaičiuojamos naudojant 
formulę, atspindinčią 
atitinkamos šalies dalį visoje 
populiacijoje ir ES bendrajame 
vidaus produkte. Šie du 
determinantai turi vienodus 
svorinius koeficientus. ECB 
patikslina šias dalis kas penkeri 
metai ir tuomet, kai į ES įstoja 
nauja šalis. Patikslinimai 
daromi remiantis Komisijos 
pateiktais duomenimis.

11 ERPB buvo įsteigtas 1991 m. 
tam, kad skatintų verslumą 
ir palengvintų perėjimą 
prie atviros ir demokratinės 
rinkos ekonomikos. Jis veikia 
34 Vidurio Europos, Vidurinės 
Azijos bei pietinių ir rytinių 
Viduržemio jūros regiono 
šalių. Jo akcininkai yra 64 
šalys, Europos Sąjunga ir 
Europos investicijų bankas. 
ES valstybėms narėms, EIB ir 
Komisijai priklauso apie 63 % 
ERPB akcijų.

12 Finansinio reglamento 
(taikomo nuo 2013 m. 
sausio 1 dienos) 2 skyrius: 
įgyvendinimo metodai 
(OL L 298, 2012 10 26, p. 1). 
Yra trys valdymo būdai (iki 
2013 m. jų buvo penki). 
Taikant tiesioginį valdymą, 
Komisijos padaliniai, 
vykdomosios įstaigos ir ES 
delegacijų vadovai prižiūri, 
kaip panaudojamos lėšos; 
netiesioginis įgyvendinimas 
daugiausia yra susijęs 
su agentūromis, ne ES 
šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis; taikant 
pasidalijamąjį valdymą, lėšos 
valdomos per nacionalines 
įgyvendinimo agentūras, 
kurias atskirai audituoja 
sertifikavimo įstaigos. 
Finansiniame reglamente 
yra nustatyta kiekvieno iš šių 
įgyvendinimo metodų audito 
ir kontrolės tvarka.

11 
Europos Centrinis Bankas (ECB) veikia atsietai nuo ES biudžeto.

a) ECB savininkai yra visų valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai (NCB), jų 
atitinkamos dalys yra grindžiamos Komisijos teikiamais duomenimis10.

b) 2014 m. ECB prisiims atsakomybę už bendrą priežiūros mechanizmą (BPM) 
ir turės galią prižiūrėti bet kurią kredito instituciją ir įsikišti į jos veiklą daly
vaujančioje valstybėje narėje (18 euro zonos šalių ir ne euro zonos šalyse, 
turinčiose įstojimo teisę). Praktiškai ECB tiesiogiai prižiūrės apie 130 didžiau
sių euro zonos bankų, tuo tarpu kitus ir toliau prižiūrės nacionalinės valdžios 
institucijos.

Sudėtinga ES biudžeto sistema

12 
ES biudžetas yra naudojamas sudėtingoje aplinkoje (žr. 4 diagramą).

a) Yra daugiau kaip 30 politikos sričių, daug įvairiausių tikslų ir daug veiklos 
rūšių. Tūkstančiai projektų finansuojami taikant įvairiausias priemones 
(dotacijas, subsidijas, paskolas, garantijas, tiesioginę paramą ne ES šalių 
biudžetams, inovacines finansines priemones ir kitus mechanizmus, leidžian
čius suteikti svertą ES lėšoms). Galutiniai naudos gavėjai yra fiziniai asmenys, 
bendrovės, universitetai, viešosios privačiosios partnerystės ir vyriausybinės 
organizacijos.

b) Jis apima subjektus valstybėse narėse (nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis), ne ES šalis, tarptautines organizacijas, taip pat įvairius Komisijos 
padalinius (generalinius direktoratus), agentūras ir kitas ES įstaigas (kitas ES 
institucijas, Europos investicijų banką (EIB), Europos investicijų fondą (EIF), ir 
organizacijas, kuriose ES dalyvauja (pvz., Europos rekonstrukcijos ir plėtros 
banką (ERPB)11 ir bendrąsias įmones).

c) Valstybės narės pagal pasidalijamojo valdymo susitarimus yra atsakingos už 
maždaug 80 % ES biudžeto išlaidų. Didžioji dalis šių 80 % lėšų yra rezervuoja
mos kiekvienai šaliai kaip iš anksto paskirstytos lėšos (žr. 6 dalies b punktą ir 
1 lentelę). Išskyrus žemės ūkio išlaidas, valstybės narės privalo pačios finan
suoti dalį pagal pasidalijamąjį valdymą vykdomos veiklos išlaidų (bendrasis 
finansavimas).

d) Valdymo būdas12 ir tai, ar ji yra vienintelė lėšų tiekėja vykdomiems veiksmams, 
ne tik daro poveikį Komisijos galimybėms pačiai formuoti vykdomą veiklą, bet 
taip pat apsprendžia diegiamas kontrolės, audito ir atskaitomybės procedū
ras, taip pat ir jai prieinamą informaciją.
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e) Yra daug atskirų programų, projektų ir priemonių, kuriomis siekiama tų 
pačių ar vienas kitą papildančių tikslų ir kurioms gali būti taikomos skirtin
gos valdymo ir kontrolės taisyklės. Įvairiose politikos srityse gali būti taikomi 
įvairūs finansavimo šaltiniai (pvz., mokslinių tyrimų ir inovacijų projektai gali 
būti finansuojami iš trijų skirtingų ES finansavimo šaltinių, kurių kiekvienas 
turi skirtingas administravimo ir tinkamumo finansuoti taisykles; kai kurios 
išorės veiksmų priemonės gali būti finansuojamos iš ES biudžeto ir iš Europos 
plėtros fondo (EPF) biudžeto). Toks įvairialypis finansavimas taikomas taip pat 
ir atskirose politikos srityse13. Taigi kai programoms, projektams ir veiksmams 
finansavimas teikiamas iš įvairių šaltinių (ES ir nacionalinių biudžetų ir kitų 
šaltinių), kartais sunku įvertinti bendrą išlaidų sumą. Be to, kiekvienas finan
savimo šaltinis turi savą valdymo ir atskaitomybės tvarką14. Dėl to valstybėms 
narėms, teikiančios lėšas įvairiais kanalais, tai yra įpareigojimas rūpintis geru 
finansų valdymu.

f) ES biudžetas sudaromas kasmetiniu pagrindu, tačiau didelė dalis finansuoja
mos veiklų yra vykdomos ne vienerius metus. Dėl šios priežasties:

i) valstybėms narėms, kitiems tarpininkams ir naudos gavėjams, pradedan
tiems įgyvendinti ES finansuojamas programas, mokami grynųjų pinigų 
avansai („išankstinis finansavimas“). 2013 m. pabaigoje buvo išmokėta 
79,4 milijardo eurų avansų, kurių dauguma buvo skirti valstybių narių 
veiklai, vykdomai pagal pasidalijamąjį valdymą (žr. 40 dalį),

ii) tarp įsipareigojimų ir mokėjimų biudžetų per ilgą laiką yra susidariusi 
didelė spraga, daranti poveikį Komisijos gebėjimui patenkinti visus mo
kėjimo prašymus tais pačiais metais, kai prašymai pateikiami15. Teisiniai 
finansavimo įsipareigojimai, kurie nėra išmokami ilgesnį laiką (vadinamieji 
neįvykdyti įsipareigojimai (pranc. reste à liquider – t.y. „likviduotini“ – RAL) 
2013 m. pabaigoje sudarė 222,4 milijardo eurų, didžioji jų dalis – įsipa
reigojimai, skirti 2010–2014 m. sanglaudos politikos išlaidoms (žr. 3 dia-
gramą). Kartu su kitais įsipareigojimais (daugiausia skirtais pirkimams ir 
darbuotojų pensijoms), sudarančiais 103,4 milijardo eurų be įsiskolinimų, 
ateityje prireiks apie 326 milijardus eurų išmokų iš ES biudžeto be tų 
sumų, kurios yra skirtos 2014–2020 m. daugiametei finansinei programai 
(2013 m. pabaigoje) (žr. 2 diagramą).

g) Naudodamos biudžeto lėšas, valstybės narės privalo laikytis ES lygmeniu 
priimtų taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių jų panaudojimą, – ki
taip sakant, turi būti sukurti veiksmingi mechanizmai, leidžiantys su tomis 
taisyklėmis susipažinti arba jas integruoti nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
valdymo lygmenimis.

h) Netiesioginio lėšų panaudojimo per ne ES šalis, tarptautines organizacijas ar 
EIB atveju susitarimai taip pat numato ES biudžeto lėšų panaudojimo būdą 
bei atskaitomybės ir tikrinimo teises.

13 Komisijos darbinio dokumento 
„Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas. Dabartinė 
finansavimo sistema, kylantys 
iššūkiai, konsultacijų su 
suinteresuotaisiais subjektais 
rezultatai ir skirtingos 
galimybės, susijusios su 
horizontaliais ir sektorių 
aspektais“ 9 ir 17 puslapiai, 
skirsnis „Paprastesnis ir 
skaidresnis biudžetas“ 
(SEC(2011) 868 final, 11 06 29).

14 EIB ir ERPF bendro 
finansavimo iš ES biudžeto 
reikalavimas kyla iš 2013 m. 
tyrimo išvadų 3.3, 3.4 ir 5 
(Europos Parlamento, Vidaus 
reikalų generalinio direktorato 
D teminio skyriaus „Biudžeto 
reikalai“ ataskaita).

15 Žr. 2012 finansinių metų 
metinės ataskaitos 1.51–
1.53 dalis, 1.58–1.59 dalis 
(OL C 331, 2013 11 14).
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13 
Komisijai tenka galutinė atsakomybė už ES biudžeto priežiūrą ir vykdymą. Ji gali 
susigrąžinti lėšas iš valstybių narių ir kitų subjektų, jei šie jas panaudojo ne sutar
tiems tikslams ir netinkamu būdu.

14 
Taigi norint, kad biudžeto lėšos būtų panaudojamos tinkamai, būtina aiškiai 
nustatyti vaidmenis ir atsakomybę, užtikrinti gerą koordinavimą ir komunikaciją 
tarp įvairių veikėjų, taip pat įdiegti gerai veikiančius atskaitomybės ir kontrolės 
mechanizmus.

Mokėtini įsipareigojimai („RAL“) pagal DFP išlaidų kategorijas ir metus

Šaltinis: Audito Rūmų skaičiai, remiantis Komisijos informacija.
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ES biudžeto panaudojimas
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Vadovaudamosi susitarimu dėl DFP 28 ES valstybės narės sutelkia savo įnašus metiniame biudžete (2014 m.: 143 milijardai eurų).
Jis panaudojamas Komisijos pasiūlytiems  prioritetams, dėl kurių susitarė Taryba ir Europos Parlamentas.

ES: 28 valstybės narės
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≈20 % biudžeto  
valdo Komisija
(Moksliniai tyrimai, administracinės išlaidos,
pasauliniai veiksmai, vartotojų apsauga…)

ES biudžetas

Biudžetas paskirstytas  30 politikos sričių.

≈ 80 % biudžeto
Valdo 28 valstybės narės ir
>200 regioninių ar vietos administracijų …
(Žemės ūkis, žuvininkystė, kaimo plėtra,
sanglaudos išlaidos, infrastruktūros…)

≈ 80 %≈ 20 %

Europos
Komisija

Veiksmai ir projektai yra atrinkti
ir lėšos išmokėtos naudos gavėjams. ES: 28 valstybės narės

>200 regioninių
ir vietos administracijų

Šaltinis: Audito Rūmai.
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15 
5 diagramoje parodytas ES biudžeto panaudojimo atskaitomybės modelis:

a) Taryba ir Europos Parlamentas nustato Sąjungos metinį biudžetą pagal Sutar
ties nuostatas16;

b) ES sutartyje nustatyta, kad Komisija yra atsakinga už biudžeto lėšų panaudo
jimą17. Nors didžiąją dalį šio biudžeto lėšų panaudoja valstybės narės, galutinė 
biudžeto vykdymo atsakomybė tenka Komisijai, kuri savo ruožtu atsiskaito 
Europos Parlamentui ir Tarybai už tai, kaip biudžetas buvo panaudotas;

c) Audito Rūmai teikia Europos Parlamentui ir Tarybai18 patikinimo pareiškimą 
(„DAS“) ir pristato veiklos rezultatų auditus, kuriuos šios institucijos nau
doja kaip pagrindą, suteikdamos Komisijai biudžeto surinkimo ir įvykdymo 
patvirtinimą19;

d) panaši procedūra taikoma patvirtinant, kad ir kitos ES institucijos ir agentūros 
įvykdė savo biudžetus.

16 SESV 314 straipsnis: „EP 
ir Taryba, priimdami 
sprendimą pagal specialią 
teisėkūros procedūrą, nustato 
Sąjungos metinį biudžetą 
pagal toliau pateikiamas 
nuostatas“. 314 straipsnio 
2 dalis „Komisija pasiūlymą... 
teikia....“ ir 314 straipsnio 3–10 
dalyse nustatyta priėmimo 
procedūra.

17 Europos Sąjungos 
sutarties 17 straipsnis, SESV 
317 straipsnis „Biudžetą vykdo 
Komisija bendradarbiaudama 
su valstybėmis narėmis...“.

18 (SESV 285 ir 287 straipsniai).

19 SESV 319 straipsnis: „Europos 
Parlamentas, remdamasis 
Tarybos priimta ir teikiama 
rekomendacija, patvirtina, kad 
Komisija biudžetą įvykdė...“

ES biudžeto panaudojimo atskaitomybės modelis
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20Kas yra rizikos patikimam 
finansų valdymui?

16 
ES lėšos yra svarbi, esminė priemonė siekiant Sutarties tikslų. Jomis remiama 
teisėkūra, skatinanti Sutarties laisves, vidaus rinką, vartotojų sveikatą ir apsaugą, 
jos prisideda prie ES matomumo pasaulinėje scenoje. ES piliečiai, mokesčių mokė
tojai, valstybių narių vyriausybės ir biudžetą tvirtinančios institucijos teisėtai nori 
žinoti, kad ES lėšos yra naudojamos tinkamai, protingai ir kad jos sukuria Europos 
pridėtinę vertę. Tačiau ES pasiekimai tai ne vien finansavimas. Per pastaruosius 
du dešimtmečius ES susidūrė su iššūkiais, susijusiais su 16 naujų šalių integravi
mu, euro įvedimu ir suderintais atsakomaisiais veiksmais į pasaulinę finansų krizę 
bei valstybių skolų krizę Europoje. Nors dar neatlikti visi vidaus rinkos stiprinimo 
darbai, ji buvo kuriama panaudojant mažai biudžeto lėšų. ES lėšos taip pat padėjo 
kurti ir stiprinti struktūras ir tinklus, skirtus suartinti ES piliečius ir organizacijas 
tiek fizine, tiek kultūrine prasme, ir taip prisidėjo prie Europos integracijos.

17 
Rizikos patikimam finansų valdymui yra tai, kad ES biudžeto lėšos:

a) nebus panaudotos kaip numatyta – biudžeto valdymo institucijos nu
statytiems tikslams ir laikantis atitinkamų taisyklių (išlaidų teisėtumas ir 
tvarkingumas);

b) nebus tinkamai atspindėtos metinėse finansinėse ataskaitose (finansinių ata
skaitų patikimumas)20;

c) nebus panaudotos protingai, laikantis patikimo finansų valdymo principų 
(ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo);

d) ES lėšomis gali nebūti sukurta pridėtinė vertė ir numatyta nauda gali nebūti 
gauta (ES pridėtinė vertė).

20 Kadangi Audito Rūmai nuo 
2007 m. teikė teigiamą 
nuomonę dėl finansinių 
atskaitų patikimumo, ši tema 
šioje padėties apžvalgoje 
nagrinėjama nebus.
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18 
Gerai valdant šias rizikas, gali būti pasiektas kokybiškas lėšų panaudojimas, 
pavyzdžiui, veiksmingos ir ekonomiškos išlaidos, panaudojamos efektyviai ir 
laikantis taisyklių. I priede pateiktame sąraše išsamiai išvardytos išorės, finansinės 
ir veiklos rizikos, galinčios kilti panaudojant ES biudžeto lėšas. Joms pasitvirtinus, 
pasekmės galėtų būti tokios:

a) neįvykdyta politika ar nepasiekta numatyta išdava dėl to, kad norimiems 
rezultatams ir poveikiui pasiekti naudojami neteisingi ar netinkami procesai;

b) nesukurta pridėtinė vertė, ypač Europos lygmeniu. ES lėšos gali duoti tam 
tikros naudos ES piliečiams ar kitiems paramos gavėjams, tačiau šios išlaidos 
neturi aiškios ES dimensijos. Arba rezultatai galėjo būti pasiekti naudojant 
kitas lėšas, arba mažiau ES lėšų;

c) veikimas ar neveikimas, kenkiantis ES ar Komisijos reputacijai;

d) siekiant politikos tikslų, taikyti netinkami valdymo ir veiklos metodai, kitaip 
sakant, rezultatus galima būtų buvę pasiekti geresniu būdu arba taikant kitus 
metodus būtų buvę galima pasiekti geresnių rezultatų;

e) neįdiegtos tikslams pasiekti tinkamos vidaus kontrolės sistemos (kuriose būtų 
atsižvelgta į rizikas, susijusias su valdymu, operacijomis, išlaidų teisėtumu ir 
tvarkingumu, finansais, viešaisiais pirkimais, sukčiavimu ir kitais pažeidimais, 
IT naudojimu, žmogiškaisiais ištekliais, turtu, sveikata ir sauga ir pan.), ar neį
diegtos veiklos valdymo sistemos, leidžiančios stebėti pažangą.

19 
Ši padėties apžvalga neapima šių aspektų dėl jų ypatingo pobūdžio:

a) sukčiavimo ir korupcijos, kurie dažnai yra susiję su sudėtingomis schemomis 
ir sukčiautojų, susiviliojusių dideliais finansiniais srautais, slaptais susitari
mais. Sukčiavimo riziką Audito Rūmai nagrinėja planuodami ir atlikdami savo 
auditus, tačiau jie sistemingai ir aktyviai neieško sukčiavimo. Šis darbas yra 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) kompetencija21;

b) veikimo ar neveikimo, galinčio pakenkti ES ar Komisijos reputacijai;

c) konkrečių veiksmų, reaguojant į finansų ir valstybių skolų krizes, kadangi 
valstybių narių novatoriškos tarpvyriausybinės iniciatyvos (žr. 9–11 dalis) kelia 
klausimų, susijusių su atskaitomybės ir viešojo audito sistemomis, kurios bus 
nagrinėjamos kitoje Audito Rūmų padėties apžvalgoje22.

21 Pirmininko raštas Europos 
Parlamento pirmininkui 
„Europos Audito Rūmų 
nuomonė dėl Komisijos 
kovos su korupcija priemonių 
ataskaitos“  
(http://eca.europa.eu).

22 Žr. Audito Rūmų ataskaitą 
„Spragos, veiksmų 
dubliavimas ir uždaviniai: 
ES atskaitomybės ir viešojo 
audito sistemos“ (http://eca.
europa.eu).
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ES išlaidų teisėtumas ir tvarkingumas: naudoti lėšas 
laikantis taisyklių

20 
Šiame skirsnyje visų pirma nagrinėjamos biudžeto išlaidos. Išsamūs duomenys 
apie pajamas, kurios pagal 2013 m. vasario mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas 
turėtų būti grindžiamos bendrais paprastumo, skaidrumo ir teisingumo princi
pais, yra pateikti pajamų faktų suvestinėje. Pagrindiniai su pajamomis susiję klau
simai yra kaip biudžetas turėtų būti finansuojamas (šaltiniai) ir suma, kuria prie ES 
biudžeto prisideda kiekviena valstybė narė.

21 
Audito Rūmai teikia neigiamą nuomonė dėl biudžeto išlaidų (operacijų) tvarkin
gumo todėl, kad klaidų lygis, kurį jie aptinka visose srityse, išskyrus pajamas ir 
administracines išlaidas, yra reikšmingas, kitaip sakant jis viršija tam tikrą priimti
ną lygį23.

22 
Klaidos atsiranda tuomet, kai mokėjimai nėra nei teisėti, nei tvarkingi, pavyzdžiui, 
kai jų prašo netinkami finansuoti naudos gavėjai už išlaidas, kurių ES neturėtų 
finansuoti, arba kai nebuvo laikomasi sąlygų pagalbai gauti. Šios problemos (re
gistruojamos kaip klaidos) randasi todėl, kad:

a) naudos gavėjai teikia neteisingas deklaracijas;

b) naudos gavėjai neatitinka sąlygų ES paramai gauti ir naudoti. Dėl sąlygų pla
tumo ir didelės jų įvairovės naudos gavėjams gali būti sudėtinga jas vykdyti, 
o vadovams nustatyti jų vykdymą. Sąlygų neaiškumas leidžia jas laisvai inter
pretuoti ir dėl to išlaidos gali būti patvirtintos vadovaujantis tam tikra lėšų 
naudojimo kultūra (t. y., kai yra spaudimas panaudoti esamas biudžeto lėšas, 
neatsižvelgiant į tai, ar tai atitinka tikruosius poreikius);

c) Komisijos, valstybių narių valdymo įstaigų ir kitų auditorių, tvirtinančių 
išlaidas, patikros ir kontrolės priemonės neužkerta kelio klaidingoms išlaidų 
deklaracijoms, jų neaptinka ir neištaiso;

d) už biudžeto vykdymą atsakingos valstybės narės ir kiti subjektai daugiausia 
dėmesio skiria lėšų panaudojimui (išlaidų įsisavinimui) per nustatytą laikotar
pį tam, kad jų neprarastų, ir mažiau dėmesio – tam, kad jos būtų panaudoja
mos tinkamai ir veiksmingai. Tai, kad kiekvienai valstybei narei yra skiriami 
metiniai finansiniai paketai (žr. 6 dalies b punktą), įtvirtina į grynuosius liku
čius ir į ES biudžeto perskirstymą orientuotą kultūrą, užuot galvojus apie tai, 
kaip galima būtų ES lėšas geriausiai investuoti ir panaudoti bendrai gerovei.

23 Reikšmingumas nustatomas 
vadovaujantis profesine 
nuovoka. Klaidų lygis, 
didesnis nei 2 % išlaidų 
kategorijos sumos, yra 
laikomas reikšmingu, taip pat 
reikšmingais laikomi tie faktai 
ir įvykiai, kurie galėtų pakeisti 
skaitytojo finansinių ataskaitų 
suvokimą, jei būtų atskleisti. 
2009–2012 m. laikotarpiu, 
įvertintas ES biudžetą 
veikiantis labiausiai tikėtinas 
klaidų lygis svyravo nuo 3,3 iki 
4,8 % visų išlaidų.
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Patikimas finansų valdymas: gauti rezultatus iš ES 
biudžeto

23 
Rezultatyvią veiklą galima apibūdinti kaip „teisingų dalykų darymą (veiksmingu
mas) teisingu būdu (efektyvumas)“. Veiksmingas ir efektyvus administravimas 
reikalauja, kad ES finansuojama veikla būtų teisingai suplanuota, kad atitiktų ti
kruosius poreikius, ir būtų vykdoma taikant tinkamus metodus. Šia veikla turi būti 
siekiama griežtai apibrėžtų tikslų, o jos rezultatai turėtų būti tinkamai stebimi, 
kad Komisija ir kitos valdymo įstaigos galėtų pamatuoti, kokiu mastu šie tikslai 
buvo pasiekti.

24 
Audito Rūmų veiklos auditų24 atskaitose nagrinėjama, kaip ES lėšos buvo panau
dotos ir ar jos buvo panaudotos veiksmingai.

25 
Dėl spaudimo panaudoti lėšas nepakankamai atsižvelgiant į numatytų tikslų 
pasiekimą ES lėšomis gali būti sukurta maža vertė. 6 diagramoje parodytos 
dažniausiai mūsų specialiosiose ataskaitose keliamos problemos. Priežastis, kodėl 
lėšomis sukuriama maža vertė, gali būti trūkumai rengiant, vykdant ir stebint 
finansuojamus veiksmus, ypač jei:

a) nėra aiškus finansavimo tikslas, arba nėra išankstinio (ex ante) faktinių finan
savimo poreikių vertinimo ar analizės;

b) yra per daug tikslų arba tikslai yra neaiškūs ir juos galima įvairiai interpretuoti, 
dėl to sunku nustatyti prioritetus;

c) nėra pakankamai gerai įvertinti galimų naudos gavėjų poreikiai arba nėra 
tinkamai išnagrinėtas galimas ES finansavimo poveikis;

d) pagalba nėra skiriama tiems naudos gavėjams, sritims ir projektams, kuriems 
ji labiausiai reikalinga, arba atskiriems projektams taikomi nepakankami 
atrankos kriterijai;

e) tinkamumo finansuoti kriterijai yra neaiškūs arba įstaigos tvirtinančios ES 
paramą (dotacijas, paskolas, ir pan.) nenuosekliai juos taiko;

f) ES lėšomis sukuriama tam tikra nauda gavėjams, tačiau nėra specialios ES 
dimensijos. Dėl to galima abejoti, ar yra ES pridėtinė vertė;

g) nėra ES veiksmams skiriamų išlaidų pagrįstumo vertinimo;

24 Finansinio reglamento 
7 skyriaus 30 straipsnis 
reikalauja, kad ES lėšos 
turi būti naudojamos 
vadovaujantis gero 
finansų valdymo principais 
(ekonomiškumu, 
veiksmingumu ir efektyvumu). 
Audito Rūmų veiklos 
auditų rezultatai skelbiami 
specialiosiose ataskaitose ir 
yra apibendrinami metinės 
ataskaitos 10 skyriuje „Siekiant 
ES biudžeto rezultatų“.
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h) ES lėšos naudojamos pirkti pernelyg kokybiškas prekes ir paslaugas;

i) perkant prekes ir paslaugas, nesilaikoma pirkimo taisyklių;

j) veiksmų įgyvendinimas trunka pernelyg ilgai;

k) ES biudžeto lėšos gali būti skirtos finansuoti veiksmus ir projektus, kurie, ES 
finansavimui pasibaigus, nėra tvarūs ar negali būti palaikomi. Todėl iš pradžių 
panaudotomis lėšomis gali būti sukurta maža vertė;

l) trūksta informacijos apie tai, ko buvo faktiškai pasiekta ir kokia iš to gauta 
nauda. Kartais pateikiama dalinė informacija, pavyzdžiui, kai atskiros vals
tybės narės įdiegia duomenų teikimo sistemas savo teritorijose (tikslinius 
veiklos rodiklius, vertinimus ir pan.). Tačiau ši informacija neatspindi viso ES 
veiklos rezultatų vaizdo, taip pat ji neleidžia atlikti palyginimų visoje ES. Dėl 
to vieninteliai ir palyginami visą ES biudžetą apimantys turimi duomenys, yra 
duomenys apie finansavimo lygius, kurie gali įtvirtinti lėšų naudojimo kultūrą.

Audito Rūmų specialiosiose ataskaitose dažniausiai keliamos problemos
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Kai kurie konkretūs rizikos veiksniai

26 
Šios apžvalgos 12–15 dalyse aprašomas būdingas ES biudžeto išlaidų sudėtingu
mas. Programų struktūrų sudėtingumas ir įvairovė (ir jų skirtingos procedūros) 
menkina ES lėšų panaudojimo poveikį ir sukuria administracinę naštą pareiškė
jams. Dėl pernelyg sudėtingų lėšų naudojimo taisyklių ir kontrolės reikalavimų 
gali vėluoti įgyvendinimas ir tai gali prisidėti prie neigiamo ES įvaizdžio. Kai kurie 
svarbūs dalykai reikalauja ypatingo dėmesio – jie nagrinėjami šiame skirsnyje.

Tinkamumo finansuoti taisyklės ir sąlygos ES paramai gauti

27 
Dėl sudėtingų tinkamumo finansuoti taisyklių ir kitų sąlygų, nustatančių kaip 
lėšos turi būti naudojamos, ES biudžeto lėšos gali būti blogai paskirstomos ir 
neoptimaliai panaudojamos.

28 
Komisija imasi priemonių sutrumpinti ir supaprastinti teisės aktus. Tačiau taisyklių 
skaičius ir jų sudėtingumas iki šiol kelia sunkumų valstybių narių valdymo institu
cijoms, kitiems tarpininkams ir naudos gavėjams:

a) atskirose biudžeto srityse gali būti iki septynių taisyklių lygmenų, o sąlygos 
išsklaidytos daugybėje teisės dokumentų. Dėl to gali atsirasti prieštaringų 
interpretacijų ir taikymo nenuoseklumų;

b) šios taisyklės ir jų suvokiamas sudėtingumas gali atgrasyti dalyvius teikti 
paraiškas ES paramai gauti, taip pat tapti kliūtimi jų laikytis;

c) taisyklių gali nežinoti visi veikėjai, dalyvaujantys surenkant ES pajamas ar 
panaudojant ES lėšas, ypač kai išlaidos yra bendrai finansuojamos iš valstybių 
narių nacionalinių biudžetų;

d) valstybių narių institucijos gali nesugebėti laiku imtis veiksmų, kurie leistų 
susipažinti su ES taisyklių pokyčiais ir imti juos taikyti jų teritorijoje;

e) be to, sudėtingumą gali padidinti pačios valstybės narės, pridėdamos savo są
lygas per savo nacionalines taisykles (pvz., viešųjų pirkimų) ar per kitas gaires, 
ar nustatydamos savo pačių tinkamumo finansuoti kriterijus (pvz., sanglaudos 
politikos išlaidų srityje). Šie papildomi reikalavimai gali būti nereikalingi ir su
kurti nereikalingą ES lėšų panaudojimo administracinę naštą ir sudėtingumą;

f) kontrolės sistemos bet kuriame lygmenyje gali būti nepakankamos, kad gali
ma būtų patikrinti atitiktį visoms sąlygoms.
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Viešųjų pirkimų taisyklių ir procedūrų taikymas

29 
Pirkimas, naudojant viešąsias lėšas, kelia už jų panaudojimą atsakingiems vado
vams ypatingų sunkumų: šios lėšos turi būti panaudojamos skaidriai, nešališkai ir 
tinkamai bei turi būti sukurta pridėtinė vertė. ES viešųjų pirkimų direktyvų tiks
las – atverti vidaus rinką, sudarant geresnes sąlygas tarpvalstybinėms sutartims ir 
viešiesiems pirkimams bei sukurti pagrindą atviriems ir skaidriems pirkimams. Šių 
taisyklių nesilaikymo pasekmės gali būti padidėjusios viešųjų lėšų išlaidos (pvz., 
pernelyg užkeltos viešųjų darbų kainos), sumažėjusi konkurencija, teisėtų konkur
so dalyvių atmetimas, ar papildomos išlaidos ir vėlavimai dėl sutarčių anuliavimo.

30 
Daugelis Audito Rūmų nustatytų teisėtumo ir tvarkingumo klaidų yra susijusios 
su netinkamu viešųjų pirkimų taisyklių taikymu (žr. viešųjų pirkimų suvestinę). Tai 
gali būti daroma tyčia, siekiant sudaryti geresnes sąlygas tam tikriems pareiškė
jams, arba netyčia dėl taisyklių sudėtingumo ir nepakankamo jų išmanymo.

Valstybių narių institucijų gebėjimas valdyti ir panaudoti ES lėšas

31 
Pirminė atsakomybė užtikrinant, kad subsidijos ir dotacijos būtų išmokamos 
nustatytus reikalavimus ir sąlygas atitinkantiems naudos gavėjams ir kad netei
sėtos išmokos būtų tinkamai susigrąžinamos, tenka atitinkamoms valstybių narių 
institucijoms ir jų auditoriams25. Įstaigų ir sistemų, kurios administruoja ES lėšas 
steigimo išlaidas dalijasi valstybės narės ir ES: valstybės narės turi tam tikrą laisvę 
pasirinkti, kaip organizuoti savo sistemas ir kontrolę nacionaliniu, regioniniu ir 
vietos lygmenimis.

25 Naujasis Finansinis 
reglamentas (2012 m. spalio 
25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 
dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002, (OL L 298, 
2012 10 26, p. 1)) padidina 
valstybių narių atsakomybę 
ir atskaitomybę už jų 
panaudojamas ES biudžeto 
lėšas.
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32 
Savaime pats faktas, kad lėšos panaudojamos per 28 nacionalines administracijas 
ir per daugybę regioninių ir vietos įstaigų, turinčių nevienodus administracinius 
pajėgumus, padidina teisėtumo ir tvarkingumo klaidų riziką, taip pat blogos lėšų 
naudojimo kokybės riziką. Valstybių narių nepakankamas administracinis pajė
gumas gali paveikti nenuoseklumus sistemose ir patikrose, skirtose tinkamumo 
finansuoti kriterijų taikymui, išlaidų pagrįstumo vertinimą, viešųjų pirkimų taisyk
lių laikymąsi, baudų ir lėšų susigrąžinimo taikymą tiems, kas jas gavo neteisėtai, 
dotacijų ir subsidijų patikras vietoje, aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos teisės aktų įgyvendinimo patikras, valstybės pagalbos taisyklių taikymą, 
importo leidimų išdavimą ir importo patikras.

33 
Be to, dėl nevienodų įsisavinimo ir administracinių pajėgumų gali sulėtėti veiks
mų įgyvendinimas, reglamentavimas ir keitimasis informacija tarp Komisijos ir 
valstybių narių.

34 
Valstybės narės taip pat gali patirti sunkumų, norėdamos veiksmingai ir laiku 
pašalinti Audito Rūmų ir Komisijos nustatytus trūkumus.

ES ir nacionalinių biudžetų koordinavimas, esant spaudimui panaudoti ES 
lėšas

35 
Metinis ES biudžeto pobūdis gali kelti problemų finansuojant veiksmus, kurie yra 
vykdomi keletą metų. Norint sprendimus dėl finansavimo paversti konkrečiais 
prioritetais ir veiksmais nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis reikia nema
žai laiko. Tarp politinio įsipareigojimo ir skiriamų išteklių, planuojamų ir įgyvendi
namų veiksmų ir gali būti didelė neatitiktis. Be to ES ir nacionaliniai biudžetiniai 
procesai yra atskiri: juos vykdo skirtingi veikėjai pagal skirtingus prioritetus ir 
skirtingais ciklais.

36 
Taigi tarp ES ir nacionalinių biudžetų galimi dubliavimosi, neatitikties ar prieštara
vimo atvejai, nulemiantys neefektyvumą ir išteklių iššvaistymą. Geresnis ekono
minių politikų koordinavimas įgyvendinant Europos Semestrą (žr. 3 langelį) gali 
teigiamai prisidėti prie šių problemų sprendimo.
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37 
Tai ypač svarbu dabar dėl viešųjų finansų būklės valstybėse narėse ir ypač tose 
valstybėse narėse, kuriose lėšos iš ES biudžeto smarkiai skiriasi nuo valdžios sek
toriaus finansų. Bendrai finansuojamų išlaidų atveju, dėl griežtų taupymo priemo
nių nacionalinės lėšos gali būti smarkiai sumažintos arba jų gali apskritai nebūti 
veiksmams vykdyti. Administracinių išlaidų ir darbuotojų skaičiaus mažinimas 
taip pat paveikia jų gebėjimą tinkamai panaudoti ES biudžetą. Taip pat proble
miškas gali būti ES finansuojamų veiksmų tvarumas finansavimui pasibaigus.

38 
Tačiau indėliais pagrįstas požiūris į ES biudžetą reiškia, kad vadovybė ir kontro
lės institucijos daugiausia dėmesio skiria atitikčiai, nesvarbu kokie buvo pasiekti 
rezultatai. Finansinis valdymas didele dalimi gali būti orientuotas į esamo biudže
to panaudojimą. Pavyzdžiui, daugeliu priemonių, skirtų supaprastinti programų 
įgyvendinimą ir pagreitinti mokėjimus, buvo siekiama panaudoti 2007–2013 m. 
programų lėšas (perprogramavimas, išankstiniai mokėjimai (išlaidų sutelkimas 
į pradžią), pagerinti biudžeto prieinamumą (uždarymo terminai), išplėsti tinkamų 
finansuoti išlaidų sritį, supaprastinti kompensavimą plačiau taikant nustatyto 
dydžio mokėjimus užuot kompensavus faktines išlaidas).

39 
Kita vertus, valstybės narės gali pasijusti privalančios panaudoti ES lėšas netai
kant griežtos kontrolės. Pastangos užtikrinti, kad lėšos būtų panaudojamos toms 
programoms ir projektams, kurioms jos buvo skirtos iš pradžių, gali būti nepakan
kamos. Komisija gali nenorėti atmesti valstybių narių pasiūlymų dėl to, kad yra 
konkrečiai joms skirti nacionaliniai finansiniai paketai. Pavyzdžiui, naujų progra
mavimo laikotarpių pradžioje, Komisija gali neišnaudoti visų savo prerogatyvų 
užtikrindama, kad valstybių narių pasiūlymai derėtų su ES tikslais ir kad siūlomi 
veiksmai pakankamai atitiktų valstybių narių įvertintus poreikius.
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Metinių ES biudžetų poveikis veiklai ir pinigų srautų valdymui

40 
Kadangi didelė dalis iš ES metinio biudžeto finansuojamos veiklos yra vykdoma 
keletą metų, valstybės narės, kiti tarpininkai ir naudos gavėjai gali gauti grynųjų 
pinigų avansus (išankstinį finansavimą), skirtus pradėti veiklą26. Kaip šitie grynųjų 
pinigų avansai panaudojami lieka nežinoma iki daug vėlesnio laiko, kai pateikia
mos ir patikrinamos išlaidos (išlaidų deklaracijos). Biudžeto ataskaitos parodys ge
resnį išlaidų lygį ankstesniais metais, kadangi išmokėtos išankstinio finansavimo 
sumos yra parodomos kaip išlaidos. Tačiau dėl nereikalingai ilgų išankstinio finan
savimo laikotarpių gali padidėti klaidų ir nuostolių tikimybė ir gali būti ypatingai 
sunku perorientuoti veiklą į tikslų pasiekimą. Kadangi išlaidų deklaracijoms teikti 
skirtas ilgas laikotarpis, problemos tampa matomos tik vėlesniais metais, kai gali 
būti per vėlu jas spręsti ir kai gali būti sunku atsekti atitinkamą dokumentaciją. 
Dėl to klaidų lygiai yra didesni vėlesniais metais, po to, kai patvirtinamos išlaidų 
deklaracijos27.

41 
Įsipareigojimų sumos, kurios yra išmokamos vėliau (RAL reste à liquider), gali mas
kuoti biudžeto sumas, kurios negali būti panaudotos (žr. 3 diagramą).

42 
Kaip minėta 12 dalies f punkto ii) pastraipoje ir parodyta 2 diagramoje, ateityje 
valstybės narės privalės prisidėti 1 234 milijardais eurų įsipareigojimams išmokėti.

ES biudžeto lėšų panaudojimo nauda – ES pridėtinė vertė

43 
Sąvoka „ES pridėtinė vertė“ reiškia, kad išlaidos ES lygmeniu sukuria papildomus 
privalumus palyginti su tuo, ką galima pasiekti per nacionalines programas. Ši 
sąvoka tapo svarbesnė nuo tada, kai derybose dėl DFP buvo iškelti klausimai dėl 
ES narystės kaštų ir naudos bei dėl politinių ir ekonominių Europos integracijos 
pasekmių. Ši sąvoka yra naudingas atskaitos taškas, padedantis užtikrinti, kad ES 
veikia tuomet, kai to padaryti negali valstybės narės, arba kai ji gali užtikrinti ge
resnius rezultatus. Gali būti naudinga pradėti daugiau diskutuoti ne apie tai, kaip 
ES biudžetas yra paskirstomas valstybėms narėms, o apie tai, kaip bendri ištekliai 
geriausiai investuojami į bendrus tikslus.

26 Paprastai avansai sudaro 
4–12 % nuo numatytų 
veiklos išlaidų. 2013 m. 
pabaigoje buvo išmokėta 
79,4 milijardo eurų avansų, 
kurių dauguma buvo skirti 
valstybių narių veiklai, 
vykdomai pagal pasidalijamąjį 
valdymą.

27 Dėl šios priežasties Audito 
Rūmai neįtraukia avansų 
į išlaidas, kurių teisėtumą ir 
tvarkingumą jie tikrina.
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44 
Biudžetas duoda ES pridėtinę vertę tuomet, kai išlaidos yra pateisinamos ir 
veiksmingai prisideda prie efektyvaus ES politikos tikslų pasiekimo, taip pat kai 
jos prisideda prie gebėjimų ir gerovės didinimo valstybėse narėse. ES biudžetas 
ne tik teikia finansavimą srityse, kuriose ES turi išskirtinę kompetenciją, jis taip 
pat gali didinti vertę, kurdamas ES piliečius suartinančius tinklus (tiek fizinius, tiek 
profesinius). Jis finansuoja inovacinius veiksmus ir siūlomos ES lėšos gali paskatin
ti vyriausybes imtis veiksmų, kurių kitaip jos gal būt net nesvarstytų.

45 
Tačiau esama ir abejonių: ES gali nepadaryti daugiau, nei duoti papildomų lėšų ir 
padidinti turimų lėšų sumą, tačiau be jokios konkrečios ES dimensijos biudžeto iš
laidoms; ES lėšos gali būti panaudotos veiklai, kurią valstybės narės ir kiti naudos 
gavėjai vis vien būtų vykdę („savaimingumas“); arba lėšų gali nepakakti ir jos gali 
nesudaryti numatytiems tikslams pasiekti būtinos kritinės masės. Be to, išlaidų 
programų susiskaidymas ir jų įvairovė (taikomos skirtingos procedūros) mažina ES 
pridėtinę vertę ir tai gali prisidėti prie manymo, esą ES biurokratai dosniai dalija ir 
švaisto lėšas.

46 
Skirtingą Komisijos vaidmenį naudojant ES biudžeto lėšas nulemia trys valdymo 
būdai – tiesioginis, pasidalijamasis ir netiesioginis (žr. 12 išnašą). Šie trys būdai 
savo ruožtu paveikia jos gebėjimą nustatyti ir laiku gauti valdymo ir veiklos 
veiksmingumo informaciją, kad galėtų tiesiogiai stebėti tikslams pasiekti įdiegtas 
sistemas ir kontrolės priemones, greitai šalinti trūkumus ir standartizuoti kontro
lės ir audito tvarką.

Duomenų kokybė ir informacija

47 
Komisija koordinuoja daugybę veikėjų, dalyvaujančių naudojant biudžetą ir ne
gali primesti standartizuotų procesų ir valdymo sistemų. Labai nelengva pasiekti, 
kad iš tarpininkų būtų laiku surinkti teisingi duomenys ir kad jie būtų veiksmingai 
patikrinti.
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48 
Negana to, jos vykdomas stebėjimas, finansų ir veiklos valdymas yra dažnai pa
remti neišsamiais ar nepatikimais duomenimis. Pavyzdžiui:

a) patvirtinamoji informacija ir dokumentai yra dažnai išsklaidyti geografiškai ir 
po įvairias sistemas;

b) valdymo informacinės sistemos neteikia pakankamai informacijos apie tai, 
kaip buvo panaudotos lėšos, koks buvo poveikis ir pridėtinė vertė;

c) ataskaitų teikimo ir atskaitomybės sistemos neleidžia matuoti išdavų ar stebė
ti rezultatų pasiekimą palyginti su planu;

d) daugiametėse programose trūksta gairių, kurios leistų Komisijai atsekti pa
žangą ir veiksmų kryptį ir įsitikinti, kad tikslai yra pasiekiami;

e) gali trūkti rodiklių, leidžiančių nustatyti, ar pasiektas geras finansų valdymas 
(ekonomiškumas, efektyvumas ir veiksmingumas), arba rodikliai gali būti 
netinkami ir paskatinti neteisingą elgseną;

f) gali būti netinkami vertinimai arba jų visai nebūti.

Iš ES biudžeto nekompensuojamos išlaidos ir jų auditai

49 
Pasidalijamojo valdymo išlaidų atveju, nustatant kokia suma gali būti kompen
suota iš ES biudžeto, naudojamos „patvirtinimo procedūros“28. Žemės ūkio srityje 
finansinių pataisymų išlaidos apmokamos iš atitinkamos valstybė narės biudžeto, 
tuo tarpu struktūrinių fondų atveju, jei valstybė narė sutinka su pataisymu, ji 
pataiso savo išlaidų deklaraciją ir gali perskirstyti atitinkamas sumas toje pačio
je šalyje. Jei valstybė narė nesutinka su pataisymu, Komisija gali priimti oficialų 
sprendimą dėl jo vykdymo, kuriuo sumažinamas tai valstybei teikiamas ES finan
savimas. Dėl to atitinkamos valstybės narės neturi paskatos šalinti savo sistemų 
trūkumus.

28 Patvirtinimas reiškia, kad 
Komisijai finansuoti pateiktų 
išlaidų sąskaitos yra teisingos ir 
jose užregistruotos išlaidos yra 
naudojamos pagal taisykles.
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50 
Komisija negali tiesiogiai ir sistemingai tikrinti nei tų ES biudžeto dalių, kurias pa
naudoja tarpininkai (valstybės narės, kitos šalys, tarptautinės organizacijos...), nei 
išlaidų, kurias pristato (deklaruoja) naudos gavėjai. Ji kliaunasi nepriklausomais 
auditoriais, kurie oficialiai patvirtina atitinkamas išlaidas, ir ribotomis patikromis 
ir inspektavimais, kuriuos atlieka jos pačios veiklos personalas ir auditoriai. Tokia 
padėtis kelia tam tikrų sunkumų:

a) nepriklausomų auditorių atliekamas oficialus išlaidų patvirtinimas gali 
būti problemiškas dėl jų darbo kokybės29 ir savalaikiškumo, arba dėl jų 
nepriklausomumo;

b) pačios Komisijos patikros gali būti paveiktos jos kontrolės strategijos 
trūkumų;

c) dėl to, kad Komisija neturi išteklių atlikti daug plačios aprėpties auditų, gali 
vėluoti užbaigimo procedūra, o išlaidų tvarkingumas tvirtinamas tik taikant 
didelės apimties ir daug laiko reikalaujančius finansinius pataisymus.

29 Audito Rūmai nustatė, kad šių 
auditorių darbo kokybė ne 
visada pakankamai patikima.
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51 
Už gerą ir protingą ES lėšų panaudojimą yra atsakingos Komisija ir valstybės narės 
ir per pastaruosius keletą metų jos jau sėkmingai įgyvendino nemažai priemonių, 
kad tai užtikrintų. Tačiau ta aplinkybė, kad 2014 m. pradedama nauja daugiametė 
finansinė programa, priimti susiję įgyvendinimo teisės aktai ir naujas finansinis 
reglamentas, kad Komisija įsipareigojo užtikrinti labiau į rezultatus orientuotą 
biudžetą, – visa tai atveria galimybes supaprastinti ir pagerinti ES biudžeto finan
sinį valdymą.

Daugiau dėmesio rezultatams ir ES pridėtinei vertei

52 
2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje pasiūlyti pasidalijamojo 
valdymo susitarimų pokyčiai iš esmės išlieka orientuoti į išlaidas, o ne į pasiektus 
rezultatus. Be to, jų sėkmė priklausys nuo to, kaip Komisijai ir valstybėms narėms 
pavyks juos įgyvendinti.

53 
Komisija, padedant Europos Parlamentui ir Tarybai, turėtų nustatyti prioritetus 
toms lėšų panaudojimo veikloms, kurios duoda ES pridėtinę vertę, pavyzdžiui, 
tose srityse, kuriose Komisija turi išskirtinę kompetenciją, – tarpvalstybinių veiks
mų, bendros svarbos projektų ir Europos tinklų srityse. Biudžeto sritys, kurioms 
būdingas išlaidų susiskaidymas ir jų įvairovė, ar kuriose vangiai ar nepakankamai 
panaudojami įsipareigojimai ir nacionaliniai asignavimai, turėtų būti papildomai 
tikrinamos, numatant galimybę nutraukti finansavimą.

Daugiau dėmesio veiklos valdymui

54 
Norint patobulinti veiklos valdymą, būtina aiškiai suformuluoti ES biudžeto tiks
lus, naudojant griežtus rodiklius ir gaires, taip pat įdiegti sistemingo stebėjimo ir 
vertinimo mechanizmus, leidžiančius matuoti šių tikslų pasiekimo pažangą. Dėl 
to reikėtų:

a) aiškaus pagrindimo, kodėl veiksmas yra pageidautinas ir būtinas ES lygmeniu 
(poveikio vertinimas);

b) aiškios vizijos, ko norima pasiekti ES politika, reglamentavimo priemonėmis ir 
biudžeto lėšomis, aiškaus programos logikos (veiksmų pagrindimo) aprašymo 
bei rezultatų ir poveikių vertinimo procedūros. Dėl to taip pat reikėtų aiškiai 
įvardyti vaidmenis ir atsakomybę visų tų, kurie dalyvauja vykdant biudžetą;
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c) įdiegti griežtą veiklos valdymo ir atskaitomybės sistemą su aiškiai apibrėžtais 
veiklos rodikliais, kuriuos vienodai visiems taiko Komisija, valstybės narės, 
regionai ir kiti veikėjai. Tai leistų atlikti palyginimus ir duomenų grupavimus 
visoje ES. Atsižvelgiant į konkrečią atskaitos padėtį, turėtų būti reguliariai 
stebima pažanga ir rodikliai visų pirma turėtų būti grindžiami išdirbiais, išda
vomis ir poveikiais. prioritetu turėtų išlikti Komisijos neseniai pradėta kurti 
veiklos valdymo ir atskaitomybės sistema;

d) savalaikių vertinimų, nustatant ar tikslai buvo pasiekti efektyviai ir 
veiksmingai.

Daugiau dėmesio biudžeto valdymui

55 
Biudžeto valdymo srityje Komisija turėtų pagerinti ir paskelbti ilgalaikę pinigų 
srautų prognozę, siekiant geriau numatyti, kiek lėšų reikės pareikalauti iš valsty
bių narių, ir užtikrinti, kad patvirtintuose metiniuose (mokėjimų) biudžetuose bus 
pakankamai lėšų būtiniems mokėjimams atlikti. Šioje analizėje reikėtų atsižvelg
ti į tai, kokios apimties bus išankstinio finansavimo avansai, kuriuos ES reikės 
atlikti, taip pat kokie bus išmokų poreikiai dėl į Sąjungos biudžetą jau įtrauktų 
įsipareigojimų.

56 
Komisija galėtų būti aktyvesnė išaiškinant perteklinio reglamentavimo atvejus30 
ir turėtų būti dedamos nuolatinės pastangos siekiant supaprastinti teisėkūrą, 
nustatant realistiškus ir aiškius tinkamumo finansuoti kriterijus (ypač nacionaliniu 
lygmeniu) ir plačiau taikant nustatyto dydžio mokėjimus, pagrįstus rezultatais, 
o ne indėlių kaštais.

57 
Komisija galėtų nustatyti geriausias praktikas ir pagrindines vertę kuriančias vei
klas savo pačios padaliniuose. Ji taip pat turėtų nustatyti kokiose biudžeto srityse 
skirtingi padaliniai valdo panašias programas ir veiklas ir kokiose yra galimi tie 
patys tarpininkai, bei imtis priemonių užtikrinti, kad jos procedūros ir ataskaitų 
teikimo reikalavimai yra suderinti.

58 
Komisija taip pat turėtų nustatyti veiklų ir programų, kurias ji finansuoja valsty
bėse narėse vieneto įkainius, kurie leistų viešosios įstaigoms geriau palyginti ir 
stebėti jų išlaidų programų lėšomis sukuriamą vertę.

30 Žr. Europos Parlamento 
tyrimas „Perteklinis 
reglamentavimas EŽŪKF 
srityje: kokiu mastu 
nacionalinės taisyklės 
prisideda prie sudėtingumo 
ir tuo padidina klaidų riziką?“ 
(2014 m. vasario mėn.).
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59 
Komisija taip pat turi geriausias galimybes nustatyti gerąsias praktikas valstybėse 
narėse ir propaguoti šias geriausias praktikas ir išmoktas pamokas už nacionalinių 
sienų ir tarp valstybių narių paremdama tarpvalstybinius tinklus. Ji gali stiprinti 
administracijų ir kitų tarpininkų institucinius gebėjimus teikdama geresnes gaires, 
aiškinamąją informaciją ir kontrolinius sąrašus, skirtus ES biudžeto lėšų panaudo
jimui ir susijusių teisės aktų įgyvendinimui (pavyzdžiui, susijusius su geriausiomis 
viešųjų pirkimų praktikomis, valdymo pareiškimais, nepriklausomų auditų atlieka
mu išlaidų patvirtinimu ar tikrinimo vietoje metodika).

Kontrolės tvarka ir kitų auditorių darbas

60 
Komisija ir valstybės narės turėtų drauge užtikrinti, kad kontrolės tvarka būtų 
gerai įdiegta ir veiksminga:

a) valstybių narės, atlikdamos nacionalinių valdymo ir kontrolės įstaigų akredi
tavimą, turėtų įsitikinti, kad visos organizacijos, dalyvaujančios naudojant ir 
kontroliuojant ES lėšas, turi pakankamą administracinį pajėgumą ir išteklius ir 
kad jos veiksmingai atlieka savo pareigas;

b) Komisija turėtų galėti, remdamasi nacionalinėmis valdymo deklaracijomis, 
įsitikinusi jog jos yra tinkamai pagrįstos, teikti patikinimą dėl valdymo ir 
kontrolės sistemų veikimo, operacijų teisėtumo ir tvarkingumo ir gero finansų 
valdymo principų laikymosi.

Laikotarpio vidurio peržiūra

61 
2014–2020 m. DFP peržiūra gali būti gera proga pamąstyti apie ES biudžeto 
panaudojimo prioritetus ir apie tai kokiomis priemonėmis tą padaryti. Pirma, – 
apie tai, kaip pasinaudoti progomis, kurias suteikia SESV (311 straipsnio 3 dalis), 
leidžianti kurti naujus ES pajamų šaltinius ir kaip užtikrinti kad ES biudžeto dalis, 
kurią finansuoja valstybės narės būtų surenkama teisingu, skaidriu, ekonomiškai 
veiksmingu ir paprastu būdu, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės galimybė
mis prisidėti. Antra, ES lėšų panaudojimo veiksmingumo nebus galima užtikrinti 
tol, tol kol sistema bus grindžiama rezervuotais nacionaliniais asignavimais, o ne 
numatytais pasiekti rezultatais. Atsižvelgdama į laikotarpio vidurio peržiūros re
zultatus, Komisija turėtų apsvarstyti šiuos du esminius klausimus būsimų daugia
mečių programų, kurios pareikalaus visų svarbių suinteresuotųjų šalių politinio 
susitarimo, kontekste.
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as Rizikos galinčios kilti panaudojant ES biudžetą1

Išorės rizikos

Politinės

 ο Valstybių narių politiniai sprendimai ir prioritetai priimti ne ES kontekste

 ο Prieštaringi valstybių narių prioritetai

 ο Komisijos tikslams trūksta politinės paramos valstybėse narėse

 ο Nepageidaujamų pareigų primetimas organizacijoms, administracijoms ar naudos gavėjams

 ο ES nepriklausančios šalys partnerės – valdymo problemos / kiti politiniai veiksniai

Teisėkūros ir reglamentavimo

 ο Neaiškus / išsklaidytas / sudėtingas arba dažnai taisomas teisinis pagrindas

Finansinės rizikos

Biudžeto

 ο Nepakanka lėšų / išteklių norimiems veiksmams atlikti / nėra grynųjų pinigų mokėjimams atlikti

 ο Valstybė narė negali prisidėti prie finansavimo dėl savo pačios biudžeto apribojimų

 ο Mokėjimai paveikti klaidų (teisėtumo ir tvarkingumo / DAS klaidų, išlaidos neatitinka taisyklių)

 ο Biudžeto valdymo problemos (didelė dalis įsipareigojimų ir mokėjimų vykdomi finansinių metų pabaigoje, priimti 
bet nepanaudoti įsipareigojamai – RAL, ir didelis išankstinis finansavimas)

 ο Iš kitų šaltinių finansuojama veikla, iš kitų ES priemonių ar bendrojo finansavimo (besidubliuojančios programos)

 ο Apmokėtos netinkamos finansuoti išlaidos

1 Remiantis Paramos valdymo ir administravimo gerinimui (SIGMA, EBPO ir ES bendros iniciatyvos) rizikos atpažinimo pagrindu.
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as Sukčiavimas, pažeidimas ir korupcija

 ο Mažas prioritetas sukčiavimo prevencijai, aptikimui ir šalinimui

 ο Nepakanka išteklių atsparumo sukčiavimui biudžetui

 ο Veikla susijusi su didelėmis pinigų sumomis

 ο Prarandamas turtas

 ο Sunku identifikuoti galutinį naudos gavėją

Viešieji pirkimai

 ο Sudėtingos viešųjų pirkimų ar sutarčių sudarymo taisyklės

 ο Nesilaikoma ES viešųjų pirkimų procedūrų (skaidymas siekiant išvengti konkurso skelbimo, sutarčių skyrimo kri
terijų, sutarčių sąlygų ir pasirašymo... reikalavimuose nustatytų ribų)

 ο Naudojamos netinkamos viešųjų pirkimų procedūros (sutartys dažnai skiriamos be konkurso, sudaromos sutartys 
papildomiems darbams...)

Veiklos rizikos

Politika

 ο Dideli politinės aplinkos pokyčiai

 ο Nesuderintas valdymas Komisijos tarnybose – skirtingi politikos tikslai (ir atitinkamai skirtingos programų įgyven
dinimo ir rezultatų užtikrinimo priemonės)
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Programų struktūra / operacijos

 ο Programos vykdymo metodo / veiklos sudėtingumas

 ο Netinkamas įgyvendinimo mechanizmas

 ο Skubotai diegiamos naujos iniciatyvos / skubios operacijos

 ο Greitas programos įgyvendinimas priėmus teisinį sprendimą

 ο Veiklos sritis, kurioje auditorius neturi patirties arba turi labai menką patirtį (pvz., naudos priemonės, susijusios su 
finansų ir valstybių skolų krizėmis)

 ο Vangus programos vykdymas

 ο Veikla apima labai daug operacijų

 ο Sudėtingos įgyvendinimo procedūros

Organizacijos struktūra

 ο Sudėtinga organizacija (pvz., tarpvalstybinės operacijos, keliančios kalbinių, politinių ar geografinių problemų, 
keletas administravimo lygmenų ir pan.)

 ο Geografiškai išsklaidyta organizacija

Organizacijos pareigos

 ο Organizacijoms, administracijoms ar naudos gavėjams primetamos nepageidaujamos pareigos ir išlaidos

 ο Neaiškus pareigų paskirstymas tarp Komisijos ir valstybių narių

 ο Silpna koordinavimo veikla, ypač decentralizuoto ar pasidalijamojo valdymo sistemose

 ο Neaiškus pareigų paskirstymas / besidubliuojančios pareigos ES institucijose / įstaigose

I p
ri

ed
as
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as Organizacijos ištekliai

 ο Nėra bendros administracinės palaikymo struktūros

 ο Pasenusios, labai painios informacinės sistemos ir (arba) nesuderinamos kompiuterinės sistemos

Veiklos tikslo nustatymas

 ο Netinkamas poreikių įvertinimas

 ο Trūksta ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo tikslų, jie yra neaiškūs / netinkami ar kiekybiškai neapibrėžti

 ο Tikslai neapima finansinių ataskaitų teisėtumo, tvarkingumo, tikslumo ir patikimumo, turto apsaugos

 ο Prieštaringi ar nesuderinami tikslai ES politikoje ar programoje, arba tarp ES ir nacionalinių prioritetų

 ο Neaiškūs prioritetai arba nenustatyti tikslų prioritetai

 ο Netinkamos prioritetų nustatymo bei programų ir projektų atrankos procedūros, kad būtų užtikrintas didžiausias 
išmanomas ES lėšų poveikis

Tikslų suaktualinimas

 ο Tarp tikslų ir veiklos nėra aiškaus ryšio

 ο Tinkamumo finansuoti / atrankos kriterijai yra neaiškūs ar nesuderinti su tikslais (pernelyg platūs, pernelyg ribo
jantys ar neaktualūs)

 ο Nėra reguliariai vertinami kritiniai veiksniai, galintys kelti didžiausią grėsmę tikslų pasiekimui
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Kontrolės sistemos

 ο Trūksta vidaus kontrolės sistemų, leidžiančių stebėti ekonomiškumą, veiksmingumą ir efektyvumą

 ο Kontrolės sistemų kūrimo ar veiksmingumo trūkumai, nėra priežiūros ir kontrolės sistemų arba jos netinkamos

 ο Sudėtingos kontrolės sistemos (neveiksmingos arba brangios)

 ο Skirtumai naudos gavėjų / valstybių narių kontrolės sistemose

 ο Operacijoms netaikomos visos įprastinės kontrolės priemonės

 ο Nepasinaudojama patikrų vietose ir priežiūros teisėmis arba tai daroma retai

Finansų kontrolės sistemos

 ο Naudos gavėjų atskaitomybės sistemos nesuderinamos su Sąjungos sistemomis

 ο Perdėtos išlaidos programose, ar netikėtos išlaidos, ar nepasiekta didelė biudžeto tikslų dalis

 ο Sunkumas nustatant indėlių kaštus

 ο Nėra apskaitos sistemos / bloga audito seka

Auditas ir vertinimas

 ο Netinkama audito sistema (aprėptis, kokybė, atskaitomybė, tolesni veiksmai)

 ο Neatsižvelgiama į ankstesnius nustatytus faktus

 ο Prasti vertinimai / neatsižvelgta įvertinimo rezultatus

Informacija

 ο Nėra valdymo informacinės sistemos arba ji nepakankama

 ο Valdymo ir finansinė informacija nepakankama, tinkamai nenaudojama arba naudojama neteisingai

I p
ri

ed
as
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Veiksmingumo matavimas

 ο Ataskaitų teikimo ir atskaitomybės sistemos neleidžia matuoti išdavų arba nėra sistemos, leidžiančios stebėti faktinį 
rezultatų pasiekimą palyginti su planu

 ο Nėra rodiklių, skirtų matuoti ekonomiškumą, efektyvumą ir veiksmingumą

 ο Naudojami rodikliai yra netinkami arba skatina neteisingą elgseną

 ο Komisija ir valstybės narės naudoja skirtingus pagrindinius veiklos rezultatų matus

Veiksmingumas

 ο Nepasiekti rezultatai / poveikiai

 ο Įgyvendinimas vėluoja dėl tarpininkų ir naudos gavėjų blogų rezultatų

 ο Blogų rezultatų įrodymai (daug nusiskundimų, mažas naudotojų pasitenkinimas, skirtingi rezultatai palyginti su 
panašiomis organizacijoms, blogai pagal sutartis teiktos paslaugos)

Pridėtinė vertė

 ο Nebuvo ES pridėtinės vertės – programos pakeičia nacionalinių vyriausybių išlaidas, arba nesukuria pridėtinės 
vertės (nacionalinio biudžeto papildomumas ir subsidiarumas)

 ο Menkas tvarumas – trūksta politinės atsakomybės; projektai rengiami tinkamai nepasitarus su naudos gavėjais; 
naudos gavėjai smarkiai priklauso nuo ES; projektas neturi tęstinumo / nėra palaikomas nustojus teikti ES paramą

 ο Savaimingumas (veiksmas būtų vykdomas ir be ES paramos)

 ο Perteklinis reglamentavimas (ES parama naudojama įgyvendinti brangius veiksmus ir projektus, kurie smarkiai 
viršija poreikius)

Reputacija

 ο Veiksmai / neveikimas, kenkiantis ES / Komisijos vardui

I p
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Vadyba

 ο Etinės vertybės / nepakankamas profesinis sąžiningumas (pakantumas pažeidimams, nėra elgesio kodekso)

 ο Stiprus spaudimas valdymui siekti neįmanomų tikslų ar laikytis neįmanomų terminų (pvz., dideli įsipareigojimų 
lygiai)

 ο Politinis ir kitas spaudimas veikti tam tikru būdu

 ο Prasto valdymo veiksmingumo įrodymai (pvz., blogas valdymas praeityje teritorijose / šalyse, smarkiai viršytos 
išlaidos ir terminai,netinkamas planavimas, priežiūros ir stebėjimo trūkumas)

Personalas

 ο Nepakankamas, nekvalifikuotas, nepatyręs ar silpnai motyvuotas personalas ir (arba) netinkamos įdarbinimo 
procedūros

 ο Didelis subtiekėjų skaičius

 ο Nėra pareigybių aprašymų

 ο Nėra darbuotojų rotacijos politikos

I p
ri
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as
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47Pajamos

01 
ES bendrasis biudžetas (ES biudžetas) – subalansuotas biudžetas. Europos Komi
sija (Komisija) negali skolintis pinigų ES išlaidoms finansuoti, taigi, išlaidos turi 
atitikti pajamas. Europos Vadovų Tarybos 2013 m. vasario mėn. susitikime buvo 
padaryta išvada, kad pajamos turi būti grindžiamos paprastumo, skaidrumo ir 
teisingumo principais.

02 
Komisija siūlo supaprastinti valstybių narių įnašus1 (panaikinant dabar galiojan
čius pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) pagrįstus išteklius, nustatant naujus nuosa
vus išteklius (finansinių sandorių mokestį ir naujus supaprastintus PVM pagrįstus 
išteklius) ir dabartinį koreguojamąjį mechanizmą pakeičiant mokėjimų sumaži
nimu nustatyta suma). Bendrasis pasiūlymo poveikis – pakeisti išteklių sudėtį ir 
atskirų valstybių narių dalį, skiriamą ES biudžetui. Dabartinė sistema bus toliau 
taikoma, kol pasiūlymą vienbalsiai priims valstybės narės. Valstybės narės taip pat 
gali nuspręsti naują sistemą taikyti atgaline data.

Aprėptis

03 
Pajamas daugiausia sudaro nuosavi ištekliai (apie 92 %). Bendra nuosavų ištek
lių suma negali viršyti 1,23 % ES valstybių narių bendrųjų nacionalinių pajamų 
(BNPj). Kitas pajamas sudaro baudos, susigrąžintos išlaidos, palūkanos už pavėluo
tus mokėjimus ir baudos, įplaukos iš administracinės veiklos (darbuotojų pensijų 
įmokos ir pajamų mokesčiai) ir su biudžeto tikslinimu susijusios pajamos.

04 
Nuosavus išteklius sudaro:

a) tradiciniai nuosavi ištekliai (TNI – apie 12 %); juos sudaro Bendrajame muitų 
tarife nustatyti muitai, ir cukraus gamintojų mokami cukraus mokesčiai. Vals
tybės narės pasilieka 25 % TNI kaip atlygį už surinkimo išlaidas;

b) PVM pagrįsti ištekliai (maždaug 10 %), kai procentinė dalis taikoma suderintai 
valstybių narių PVM bazei. Suderinta PVM bazė negali viršyti 50 % kiekvienos 
valstybės narės BNPj. Visoms valstybėms narėms2 taikomas vienodas 0,3 % 
suderintos PVM bazės tarifas;

1 2011 m. lapkričio 9 d. 
COM(2011) 739 final. Pakeistas 
Komisijos pasiūlymas dėl 
Tarybos sprendimo dėl 
Europos Sąjungos nuosavų 
išteklių sistemos.

2 Išskyrus Vokietiją, 
Nyderlandus, Austriją ir 
Švediją. Šioms valstybėms 
nustatytas mažesnis tarifas.
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c) BNPj pagrįsti ištekliai (maždaug 70 %) yra balansuojamieji ištekliai. Remiantis 
valstybių narių BNPj duomenų vertinimu:

i) Jungtinės Karalystės BNPj įnašui taikoma korekcija, pagrįsta biudžeto 
disbalanso koreguojamuoju mechanizmu. Šią korekciją finansuoja kitos 
valstybės narės, o keturių valstybių narių (Vokietijos, Nyderlandų, Austri
jos ir Švedijos) įnašas yra apribotas iki 25% jų korekcijos dalies,

ii) iki 2013 m. dviem valstybėms narėms (Nyderlandams ir Švedijai) buvo tai
kytas bendrasis sumažinimas, sudaręs 150 milijonų eurų3 nuo kiekvienos 
jų metinio BNPj pagrįsto įnašo,

iii) bet kurių konkrečių metų BNPj ir PVM bazės likučiai gali būti apskaičiuoja
mi ir bazės gali būti patikslinamos ketverius metus, o praėjus ketveriems 
metams nieko keisti nebegalima, išskyrus atvejus, kai Komisija paskelbia 
išlygą.

Nustatyti faktai

05 
Dabartinė biudžeto finansavimo sistema yra sudėtinga ir nepakankamai skaidri.

a) TNI pagrįstų pajamų rinkimas yra sudėtingas. Tai sritis, kurioje linkstama dary
ti klaidų (keičiamos taisyklės, milijonai importuotojų atlieka kintamos vertės 
sandorius, linkstama vengti mokesčių ir nedeklaruoti importo) ir kurią veikia 
valstybių narių skirtingi pajėgumai ir sistemos (rinkimo tvarka dažnai keičiasi, 
IT sistemos pasenusios arba jų visai nėra, kyla problemų dėl pagrindinių pro
cedūrų diegimo ir sudėtingo tarpvalstybinio valdymo, kuriam poveikį daro 
tai, kad skiriasi administraciniai gebėjimai). Vertinama, kad valstybėse narėse 
Komisijos vykdomos patikros yra iš dalies veiksmingos.

b) PVM bazes tikrina trys Komisijos generaliniai direktoratai (Biudžeto, Mo
kesčių ir muitų sąjungos ir Eurostatas); atliekant tikrinimus reikia patikrinti 
sudėtingus statistinius suvestinius rodiklius, taip pat įvertinti valstybių narių 
mokesčių rinkimo sistemas. Sukčiavimas PVM – didžiulė problema ES. Apskai
čiuota, kad dėl to netenkama iki 20 % PVM pajamų. Kadangi ši sritis daro įtaką 
ir nacionalinėms mokestinėms pajamoms, ją tikrina ir valstybių narių audito 
institucijos.

c) BNPj pagrįsti įnašai yra grindžiami valstybių narių surinktais BNPj duomeni
mis, kuriuos tikrina Eurostatas. Komisijos atliekamoje BNPj patikroje esama 
trūkumų, todėl ši tik iš dalies veiksminga. BNPj duomenys yra sudėtingi ir visa
da šiek tiek netikslūs, nes juos rengiant remiamasi įverčiais. Komisija neverti
na su BNPj duomenų rinkimu susijusių valstybių narių priežiūros ir kontrolės 
sistemų, nors aukščiausiosioms audito institucijoms ateityje bus privaloma 
apie jas pareikšti savo nuomonę.

d) JK taikoma korekcija yra delikatus politinis klausimas, o korekciją apskaičiuo
ti – sudėtinga. 2009 ir 2010 m. skaičiavimuose nustatytas reikšmingas klaidų 
lygis4.

3 Vertinta 2004 m. kainomis ir 
skaičiuojant metinius įnašus 
pakoreguota galiojančiomis 
kainomis.

4 2009 m. skaičiavimų klaidą 
Komisija nustatė per vėlai, kad 
ją būtų galima ištaisyti tais 
finansiniais metais. 2010 m. 
skaičiavimų klaidą nustatė 
Audito Rūmai, rengdami savo 
patikinimo pareiškimą.
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Ar 2012 m. gautos pajamos yra teisingos, ar visos pajamos 
buvo surinktos ir ar gerai jos valdomos?

ο Paveikta reikšmingo klaidų lygio? NE

Didelės rizikos veiksniai

06 
Dėl neteisingo TNI rinkimo ir valstybių narių PVM sistemų trūkumų pajamų, kurių 
būtų galima išgauti iš šių išteklių, mažėja, taigi reikia vis didesnių balansuojamųjų 
BNPj įnašų.

07 
Bet koks konkrečios valstybės narės tikrųjų BNPj padidinimas (arba sumažinimas) 
nepaveikia visų BNPj pagrįstų nuosavų išteklių, bet padidina (arba sumažina) kitų 
valstybių narių įnašus.

Tolesni veiksmai

08 
Komisija turėtų atlikti labiau struktūruotą ir oficialesnę BNPj duomenų analizę ir 
teikti išsamesnes, skaidresnes ir nuoseklesnes ataskaitas dėl valstybių narių BNPj 
duomenų ir dėl BNPj pagrįstų išteklių valdymo. Komisija turėtų sutrumpinti savo 
patikrinimų ciklo trukmę.

09 
Valstybės narės turėtų stiprinti muitinės priežiūrą, kad kuo labiau padidintų 
surenkamus TNI. Panašiai, PVM ataskaitų teikimo ir PVM surinkimo sistemomis 
turėtų būti užtikrinta, kad PVM pajamos ataskaitose būtų nurodytos teisingai, 
o sukčiavimas – kuo labiau sumažintas.

10 
Valstybių narių audito institucijoms tenka svarbus vaidmuo užtikrinant, kad siste
mos ir kontrolė visose trijose nuosavų išteklių srityse būtų įdiegtos teisingai.
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Naudinga medžiaga, Audito Rūmų ataskaitos ir nuomonės

 ο Audito Rūmų nuomonė Nr. 2/2012:

dėl iš dalies pakeisto Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos pasiūlymo, 
COM(2011) 739,

dėl iš dalies pakeisto Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgy
vendinimo priemonės, pasiūlymo, COM(2011) 740,

dėl iš dalies pakeisto Tarybos reglamento dėl tradicinių ir BNPj pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvar
kos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti, pasiūlymo, COM(2011) 742,

dėl Tarybos reglamento dėl nuosavų išteklių, pagrįstų pridėtinės vertės mokesčiu, teikimo metodų ir tvarkos 
pasiūlymo, COM(2011) 737,

dėl Tarybos reglamento dėl nuosavų išteklių, pagrįstų finansinių sandorių mokesčiu, teikimo metodų ir tvarkos 
pasiūlymo, COM(2011) 738.

Teisėtumo ir tvarkingumo klausimai

 ο Audito Rūmų 2012 m. metinės ataskaitos 2 skyrius (Pajamos)

Veiklos auditas

 ο Specialioji ataskaita Nr. 11/2013 „Kaip gauti tikslius bendrųjų nacionalinių pajamų (BNPj) duomenis: perėjus prie 
labiau struktūrizuoto ir tikslingesnio metodo padidėtų Komisijos tikrinimo veiksmingumas“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 13/2011 „Ar 42 muitinės procedūros kontrolė leidžia užkardyti ir aptikti PVM vengimą?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 1/2010 „Ar veiksmingai kontroliuojamos importui taikomos supaprastintos muitinės 
procedūros?“

Reikia daugiau informacijos?

Susisiekite su Audito Rūmų atstovu spaudai.
El. paštas: press@eca.europa.eu



51DFP 1 išlaidų kategorija. 
Pažangus ir integracinis 
augimas

(mln. EUR) (įsipareigojimai)

2014–2020 m. DFP1

DFP 1 išlaidų kategorija. Pažangus ir integracinis augimas 508 921

1a. Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti 142 130

1b. Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda 366 791

% visos išlaidų kategorijos, skiriamos valstybių narių iš anksto paskirstytoms lėšoms 72

Pastaba. Šias išlaidas galima padalyti pagal daugiau kaip 13 pagrindinių temų (transportas, moksliniai tyrimai 
ir inovacijos, aplinka, žmogiškasis kapitalas, darbo rinka, parama MVĮ ir verslui, socialinė infrastruktūra, IT 
paslaugos, gebėjimų ugdymas, energetika, socialinė įtrauktis, miestų ir teritorinis aspektas, kultūra, paveldas ir 
turizmas).

Regioninės ir miestų politikos GD – pagrindinis Komisijos departamentas, atsakingas už lėšų panaudojimą 
sanglaudos politikai. Jis taip pat valdo Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP), įtrauktą į DFP 4 išlaidų 
kategoriją „Europos vaidmuo pasaulyje“. PNPP padedama šalims kandidatėms plėtoti transporto tinklus ir gerinti 
aplinkos infrastruktūrą. Ja gali naudotis šalys kandidatės (Turkija ir buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija) 
ir potencialios šalys kandidatės Vakarų Balkanuose (Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Serbija ir Kosovas).

1  Dėl 2014–2020 m. DFP susitarta 2011 m. kainomis (2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas 
(EB, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa 
(OL L 347, 2013 12 20, p. 884)). Skaičiai pateikti dabartinėmis kainomis (iš Biudžeto GD interneto 
svetainės).
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(milijonais EUR) (įsipareigojimai)

2014–2020 m. DFP1 2014 m. biudžetas (galutinis)

IŠ VISO 508 921 63 973

1a išlaidų kategorija. Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti 142 130 16 560

Dideli infrastruktūros projektai 14 350 2 629

Europos palydovinės navigacijos sistemos EGNOS ir „Galileo“ 7 072 1 338

Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius ITER 2 986 728

Žemės stebėjimo ir stebėsenos programa „Copernicus“ 4 292 363

Atominių elektrinių sauga ir eksploatacijos nutraukimas (Bulgarija, Lietuva ir Slovakija) 1 643 157

Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 79 402 9 326

„Horizontas 2020“ 79 402 9 326

Politikos priemonė Euratomo moksliniai tyrimai ir mokymas

Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) 2 298 276

Švietimas, mokymas, jaunimas ir sportas („Erasmus visiems“) 14 775 1 556

Užimtumo ir socialinių inovacijų programa 920 119

Muitinė, „Fiscalis“ ir kova su sukčiavimu 908 118

Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) 21 937 1 966

Politikos priemonė plius Sanglaudos fondo įnašas transportui 11 306

Energija 5 850 410

Transportas 14 945 1 482

IRT 1 142 74

Kitos programos 2 003 264

Europos statistikos programa (ESP)

Finansinių ataskaitų teikimo ir audito standartai

Europos viešojo administravimo institucijų sąveikos sprendimai

Decentralizuotos agentūros 2 293 243

Marža 2 078 106

1b išlaidų kategorija. Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda 366 791 47 413

Investicijos augimui ir užimtumui skatinti 278 418 35 609

Regionų konvergencija (mažiau išsivystę regionai) 185 374 23 635

Pereinamojo laikotarpio regionai 35 701 4 802

Konkurencingumas (labiau išsivystę regionai) 55 780 7 503

Atokiausi ir retai apgyvendinti regionai 1 563 210

Politikos priemonė, įskaitant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą 3 500

Sanglaudos fondas (SF) 74 929 8 950

Politikos priemonė, įskaitant SF įnašą Europos infrastruktūros tinklų priemonei 11 306 983

Europos teritorinis bendradarbiavimas 10 229 507

Jaunimo užimtumo iniciatyva 3 211 1 804

Marža 4 1

1 2014 –2020 m. DFP susitarta 2011 m. kainomis. Skaičiai pateikti dabartinėmis kainomis (iš Biudžeto GD interneto svetainės).



53DFP 1 išlaidų kategorija. Pažangus ir integracinis augimas

Aprėptis

1a išlaidų kategorija. Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti

01 
Daugiametės finansinės programos (toliau – DFP) 1a išlaidų kategorija daugiau
sia apima išlaidas, skiriamas politikos sritims, kuriose sprendžiami pagrindiniai 
Europos visuomenei artimoje ateityje kilsiantys uždaviniai, ir lėšas, skiriamas 
veiksmams, kuriais užtikrinama, kad Europa pasaulio rinkoje išliktų konkuren
cinga, investuojant į švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, taip pat skatinant 
veiksmus, kuriais didinamas užimtumas ir skatinama plėtoti Europos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tinklus, galiausiai siekiant didinti ekonomikos augimą.

02 
Beveik 15 % DFP 1 išlaidų kategorijos biudžeto, kurį sudaro 80 milijardų eurų, re
zervuota mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai pagal programą „Horizontas 2020“. 
Septyni Komisijos generaliniai direktoratai ir dvi vykdomosios įstaigos valdo 
veiklą ir išlaidas1, o abi įstaigos dar atlieka didelę dalį kasdieninės veiklos.

03 
Dažniausia išlaidų forma – dotacijos naudos gavėjams. Dvi didžiausios šios srities 
rizikos yra susijusios su tinkamų finansuoti naudos gavėjų atranka ir naudos gavė
jų kompensavimui iš ES biudžeto deklaruojamų išlaidų pagrindimu. Nors Komisija 
įdiegė priemones taisyklėms ir procedūroms supaprastinti bei naudos gavėjų 
administracinei naštai sumažinti, įgyvendinamų programų tinkamumo taisyklės 
tebėra sudėtingos. Atsižvelgiant į dotacijos sumą, reikalaujama, kad nepriklau
somi auditoriai patvirtintų, kad naudos gavėjų pateiktos išlaidų ataskaitos, yra 
teisingos. Be to, Komisija pasitelkia savo ir išorės auditorius dotacijų imčių ex post 
auditui atlikti.

1b išlaidų kategorija. Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

04 
Ekonominė ir socialinė plėtra ES yra skirtinga. SESV 174 ir 175 straipsniuose nu
statyta ES ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos politika („sanglaudos 
politika“), kuria padedama gerinti ES bendrus ekonomikos rezultatus mažinant 
Europos Sąjungos regionų ir valstybių skirtumus.

1 Komisija: Mokslinių tyrimų 
ir inovacijų GD (RTD), Ryšių 
tinklų, turinio ir technologijų 
GD (CNECT), Jungtinis tyrimų 
centras (JRC), Švietimo ir 
kultūros GD (EAC), Įmonių 
ir pramonės GD (ENTR), 
Mobilumo ir transporto GD 
(MOVE) ir Energetikos GD 
(ENER).  
Įstaigos: Mokslinių tyrimų 
vykdomoji įstaiga (REA) ir 
Europos mokslinių tyrimų 
tarybos vykdomoji įstaiga 
(ERCEA).
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05 
Maždaug 72 % viso DFP 1 išlaidų kategorijos biudžeto (322,3 milijardo eurų 
iš 450,76 milijardo eurų) yra rezervuota („iš anksto paskirstytos lėšos“) valsty
bėms narėms pagal BVP ir BNPj kriterijus, o dėl šių lėšų susitariama rengiant DFP 
susitarimą.

a) Šios sumos skiriamos neatsižvelgiant į valstybių narių administracinius 
gebėjimus panaudoti lėšas, t. y. parengti programas ir projektus, planuoti ir 
atrinkti, teisingai įgyvendinti, veiksmingai stebėti viešųjų pirkimų ir tinkamu
mo taisykles ir pan. Dėl to regionams, neturintiems pajėgumų šioms lėšoms 
patikimai valdyti, gali būti paskirtos didžiulės sumos. Be to, šių iš anksto 
paskirstytų lėšų naudojimas ir plėtojimas yra neskaidrūs.

b) Didžioji biudžeto dalis išleidžiama per kelerius metus („daugiametės progra
mos“). Programoms pradėti valstybėms narėms gali būti skiriamas išankstinis 
finansavimas (grynųjų pinigų avansas). Jos netenka teisės panaudoti biudže
tą, jeigu jis nepanaudojamas per nustatytą laikotarpį („n+3 taisyklė“).

c) Biudžeto išlaidoms būdinga tai, kad yra labai daug grynųjų pinigų avanso 
išmokų („išankstinis finansavimas“) ir teisinių įsipareigojimų, pagal kuriuos 
išmokos dar turės būti išmokėtos („neįvykdyti įsipareigojimai“). Tai galima iš 
dalies paaiškinti tuo, kad didelė dalis finansuotinos veiklos ilgai trunka. Pagal 
2007–2013 m. DFP įgyvendinamos 455 programos.

06 
Biudžeto išlaidos sanglaudos politikai paskirstomos per tris pagrindinius fondus, 
įgyvendinančius programas, trunkančias visą septynerių metų DFP biudžeto ciklą.

a) Siekdamas sumažinti regionų nelygybę, Europos regioninės plėtros fondas 
(ERPF) veikia visose valstybėse narėse, regionuose, kurių BVP vienam gy
ventojui yra mažiausias. Fondas bendrai finansuoja nacionalines investicijas 
į bendroves (ypač MVĮ), su moksliniais tyrimais ir inovacijomis, telekomunika
cijomis, aplinka, energetika ir transportu susijusią infrastruktūrą, finansines 
priemones (rizikos kapitalo fondus, vietos plėtros fondus ir kt.), skirtas regi
oninei ir vietos plėtrai remti ir miestų ir regionų bendradarbiavimui skatinti, 
taip pat teikia techninę pagalbą.

b) Sanglaudos fondas bendrai finansuoja nacionalines išlaidas transporto ir 
aplinkos projektams valstybėse narėse, kurių BNPj, tenkančios vienam gyven
tojui, yra mažesnės negu 90 % Sąjungos vidurkio. Fondo siekis – sumažinti 
tų valstybių ekonominius ir socialinius skirtumus ir stabilizuoti jų ekonomiką. 
Sanglaudos fondas remia 15 valstybių narių2. Sanglaudos fondo finansinė 
parama gali būti sustabdyta Tarybos sprendimu (priimtu kvalifikuota balsų 
dauguma), jeigu valstybės narės biudžeto deficitas yra perviršinis ir ji tos 
padėties neištaiso arba tokiai padėčiai ištaisyti nesiima tinkamų veiksmų. 
Sanglaudos fondas finansuoja transeuropinius transporto tinklus, įskaitant su 
energetika arba transportu susijusius projektus: energijos vartojimo efek
tyvumo, atsinaujinančiosios energijos naudojimo, geležinkelių transporto 
plėtros, paramos daugiarūšiškumui (integruojant įvairias transporto rūšis), 
viešojo transporto sistemos stiprinimo ir pan.

2 Sanglaudos fondo remiamos 
valstybės narės – tai 12 naujų 
ES valstybių narių ir Kroatija, 
Graikija bei Portugalija.
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c) Europos socialinio fondo (ESF) tikslas – gerinti užimtumą ir įsidarbinimo 
galimybes ES. ESF bendrai finansuoja nacionalines išlaidas, kuriomis siekiama: 
padėti prisitaikyti darbuotojams ir įmonėms (mokymosi visą gyvenimą pro
gramos, inovatyvių darbo organizavimo formų kūrimas ir sklaida), pagerinti 
darbo ieškančių asmenų, bedarbių, moterų ir migrantų galimybes įsidarbinti, 
skatinti palankių sąlygų neturinčių asmenų socialinę integraciją, kovoti su 
diskriminacija darbo rinkoje ir stiprinti žmogiškąjį kapitalą reformuojant švie
timo sistemas ir sudarant mokymo įstaigų tinklą.

d) Nuo 2014 m. nustatytos bendros taisyklės, taikomos į DFP 2 išlaidų kategoriją 
įtrauktiems fondams – ERPF, ESF, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio 
fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui 
(EJRŽF).

e) Siekdama, kad sanglaudos politika būtų veiksmingesnė ir tvaresnė, Komisija 
kartu su Europos investicijų banku (EIB) ir kitomis finansų įstaigomis parengė 
keturias iniciatyvas. Dvi yra susijusios su finansų inžinerijos priemonių (Jung
tinių Europos išteklių labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (JERE
MIE) ir Bendros Europos paramos tvarioms investicijoms į miestų teritorijas 
(JESSICA)) skatinimu, kitos dvi – su techninės pagalbos priemonėmis (bendra 
parama Europos regionų projektams (JASPERS) ir Bendraisiais veiksmais mi
krofinansų įstaigoms Europoje remti (JASMINE)).

07 
Maždaug 72 % DFP 1 išlaidų kategorijos (daugiausia 1b išlaidų kategorijos) 
biudžeto sudaro išlaidos pasidalijamojo valdymo veiksmams, vykdomiems su 
valstybėmis narėmis. Įgyvendinant 2014–2020 m. DFP, partnerystės sutartyse tarp 
Komisijos ir kiekvienos valstybės narės bus išdėstyta, kaip valstybė narė ketina 
per šį laikotarpį panaudoti jai skiriamas ES lėšas savo tikslams siekti, o išsames
nė informacija bus pateikta programose. Iš ES biudžeto bus padengta 50–85 % 
išlaidų (bendras finansavimas), patirtų įgyvendinant Komisijos patvirtintas išlaidų 
programas (veiksmų programas). Komisija nustatė kontrolės ir valdymo sistemą, 
kuria užtikrinama, kad iš ES biudžeto būtų padengtos tik išlaidos, patirtos laikan
tis taisyklių. Komisija taip pat iš naujo nustatė veiklos lėšų rezervą, sudarantį 6 % 
sumos, kurią finansuos3.

a) Už visų sanglaudos politikos lėšų valdymą atsakingos įvairios nacionalinės, 
regioninės ir vietos įstaigos, ir jų yra daug. Valstybėms narėms tenka daugiau
sia ES biudžeto lėšų panaudojimo organizavimo ir su tuo susijusių sistemų 
išlaidų. Jos privalo užtikrinti, kad subsidijos ir dotacijos būtų mokamos reika
lavimus atitinkantiems naudos gavėjams, kurie laikosi sąlygų, taikomų norint 
gauti paramą.

b) Valstybės narės gali gauti grynųjų pinigų avanso išmokas naujai įsteigtų 
įmonių išlaidoms padengti. Paprastai programos išlaidas padengia susijusios 
valstybės narės, o vėliau Komisija tas išlaidas kompensuoja pagal valstybių 
narių institucijų patvirtintas išlaidų deklaracijas (išlaidų ataskaitas).

c) Valstybių narių audito institucijos Komisijai teikia metines kontrolės ataskai
tas, kuriose nurodo, ar valdymo ir kontrolės sistemos yra veiksmingos ir ar 
teisėtos kiekvienos veiksmų programos patvirtintos išlaidos.

3 Veiklos lėšų rezervas buvo 
nustatytas 2000–2006 m. DFP, 
bet Audito Rūmai konstatavo, 
kad juo pirmiausia buvo 
naudojamasi siekiant kuo 
labiau padidinti išlaidas, 
užuot jas sutelkus srityse, 
kurios, kaip buvo įsitikinta, 
buvo itin veiksmingos. Pagal 
2014–2020 m. DFP, Komisija ir 
valstybės narės programavimo 
laikotarpio pradžioje susitars 
dėl prioritetų, sudarančių 6 % 
veiklos lėšų rezervo pagrindą 
(Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1303/2013 (OL L 347, 
2013 12 20, p. 320)). 2019 m. 
Komisija, remdamasi 
valstybių narių pateiktomis 
įgyvendinimo ataskaitomis, 
leis panaudoti veiklos lėšų 
rezervą, jeigu valstybės narės 
bus įgyvendinusios pasirinktus 
programų prioritetus. Šis 
6 % rezervas ir toliau sudarys 
nacionalinių lėšų dalį, kuri 
turės būti perskirstyta kitiems 
prioritetams, jeigu Komisija jos 
neleis panaudoti prioritetams, 
dėl kurių buvo susitarta iš 
pradžių.
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d) Komisija gali nutraukti arba sustabdyti išmokas, jeigu nustato, kad valstybė 
narė neištaisė netinkamų išlaidų arba jeigu jos valdymo ir kontrolės sistemose 
yra didelių trūkumų. Komisija taip pat gali sustabdyti išmokas, jeigu nesilaiko
ma pagal Europos semestrą nustatytų makroekonominių sąlygų.

e) Komisija gali taikyti finansines pataisas, jeigu valstybė narė nepanaikina 
reikalavimų neatitinkančių išlaidų arba neištaiso didelių sistemos trūkumų. 
Jeigu susijusi valstybė narė sutinka, kad būtų taikomos finansinės pataisos, ji 
gali panaikinti reikalavimų neatitinkančias išlaidas ir jas pakeisti kitų projektų 
reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, t. y. tas sumas vėl galima naudoti. 
Jeigu valstybė narė nesutinka, kad būtų taikomos finansinės pataisos, tas su
mas tenka padengti iš valstybės narės nacionalinio biudžeto. Taigi, finansinių 
pataisų sistema neturi atgrasomojo poveikio, kad visi, leidžiantys biudžeto 
lėšas, nuo pat pradžių tai darytų teisingai.

Nustatyti faktai

Ar 2012 m. biudžetas naudotas pagal taisykles? (išlaidų 
teisėtumas ir tvarkingumas)

ο Paveikta reikšmingo klaidų lygio? TAIP

 ο Įvertintas labiausiai tikėtinas klaidų lygis:

Regioninė politika, energetika ir transportas  6,8 %
Užimtumas ir socialiniai reikalai 3,2 %
Moksliniai tyrimai ir inovacijos 3,9 %

08 
Klaidų atsirado dėl to, kad naudos gavėjai neatitiko reikalavimų, buvo nesilaikoma 
viešųjų pirkimų taisyklių, deklaruotos reikalavimų neatitinkančios išlaidos, nesilai
kyta valstybės pagalbos taisyklių ir neteisingai apskaičiuotos išlaidos, dengtinos 
iš biudžeto.

09 
Kalbant apie klaidų ir pažeidimų prevenciją, nustatymą ir ištaisymą, valdymo ir 
kontrolės sistemos, ypač valstybių narių, yra iš dalies veiksmingos.

10 
Valstybės narės be reikalo komplikuoja nacionalines tinkamumo taisykles, kurių 
reikalaujama įgyvendinimo reglamentais.
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Ar išlaidos gerai valdomos ir ar jos daro poveikį? (patikimas 
finansų valdymas)

11 
Yra įrodymų, kad Audito Rūmų tikrintos programos veikia prastai: ES išlaidų 
veiksmingumas mažėja dėl nepakankamai įvertinamų poreikių, neaiškių tikslų, 
prieštaringų arba nesuderinamų tikslų ir prioritetų, taip pat netinkamų atrankos 
procedūrų, kad būtų galima tinkamai nustatyti projektų prioritetus ir maksimaliai 
padidinti jų poveikį.

12 
Pasidalijamojo valdymo išlaidos:

a) ES ir pavienių valstybių narių tikslai gali skirtis. Kai kuriose teminėse sanglau
dos politikos srityse (pavyzdžiui, energetikos) ES tikslai ir reikalavimai yra 
labai dideli. Valstybės narės gali neturėti techninės, finansinės ir reguliavimo 
kompetencijos, taip pat ir būtinų finansinių išteklių. Taigi gali susidaryti di
delis atotrūkis tarp to, kas buvo politiškai sutarta, ir patvirtintų ar suplanuotų 
priemonių bei paskirtų išteklių;

b) Komisija neturi išsamios informacijos apie panaudotų ES biudžeto lėšų povei
kį ir rezultatus, pasiektus jas naudojant. Ataskaitų teikimo sistemos nepareng
tos taip, kad būtų galima vertinti rezultatus ir stebėti veiklą, be to, trūksta 
veiklos rezultatų vertinimo rodiklių. Kai informacijos yra, ji būna fragmentiška 
ir ja negalima remtis norint palyginti valstybes nares;

c) ne visada pasiekiami rezultatai ir padaromas poveikis. Gali būti vėlavimų, nes 
sudėtingiems projektams, kurių atžvilgiu nustatyti kompleksiniai su aplinka 
susiję apribojimai arba techniniai reikalavimai, įgyvendinti reikia laiko.

13 
Kalbant apie mokslinius tyrimus pagal Septintąją bendrąją programą, išlaidų, 
kurias galima padengti iš ES biudžeto, tinkamumo taisyklės yra sudėtingos. Pro
blemų kelia iš ES biudžeto padengtinų išlaidų patvirtinimas, atliekamas nepri
klausomų auditorių, nes Audito Rūmai išlaidų ataskaitose, kurias nepriklausomi 
auditoriai patvirtina kaip visiškai atitinkančias reikalavimus, nustato reikšmingus 
klaidų lygius.
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Didelės rizikos veiksniai

14 
Kadangi buvo vėluota susitarti dėl 2014–2020 m. DFP ir priimti susijusius regla
mentus, greičiausia bus taip pat vėluojama panaudoti ES biudžeto lėšas. Parengti 
sudėtingus techninius ar infrastruktūros projektus užtrunka. Be to, kai yra naudo
jama daug finansavimo šaltinių, bendros tokių projektų išlaidos yra neaiškios.

15 
Įgyvendinant biudžetą dalyvauja daug veikėjų (Komisijos generaliniai direktora
tai: Regioninės ir miestų politikos GD, Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties 
GD, Mobilumo ir transporto GD ir Energetikos GD sanglaudos politikos srityje, 
septyni kiti GD mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, taip pat vykdomosios įstaigos 
ir bendrosios įmonės, valstybių narių valdymo institucijos, nacionalinės, regioni
nės ir vietos įstaigos ir finansiniai tarpininkai).

16 
ES biudžeto išlaidos yra labai įvairios ir fragmentiškos. Dėl to, kad skirtingos pa
raiškų teikimo, atskaitų teikimo ir išmokų kontrolės procedūros nėra veiksmingos, 
ES biurokratizmas gali būti neigiamai vertinamas ir gali būti susidarytas neigia
mas įspūdis apie ES.

17 
Programos, projektai ir veiksmai gali būti finansuojami iš įvairių šaltinių (ES ir 
nacionaliniai biudžetai, EIB grupė, ERPB ir kt.). Visą bendrų išlaidų vaizdą gali būti 
sunku pamatyti, o kiekvienas finansavimo šaltinis turi savo valdymo ir ataskaitų 
teikimo tvarką.

18 
Ilgą laiką naudojant išankstinį finansavimą (grynųjų pinigų avanso išmokas) 
didėja rizika, kad problemos gali būti per vėlai atskleistos, kad investicijų tikslų 
atžvilgiu dar būtų galima imtis taisomųjų veiksmų. Nors tai, kad lėšos susigrąžina
mos, gali atgrasinti nuo tam tikros veiklos, tai neišsprendžia problemų, susijusių 
su tuo, kad nepasiekiama tikėtinų rezultatų.

19 
Viešieji pirkimai: ne visi ES lėšų gavėjai laikosi viešųjų pirkimų taisyklių.
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20 
Valstybių narių administraciniai pajėgumai daro poveikį jų gebėjimui tinkamai ir 
gerai panaudoti ES biudžeto lėšas, įdiegti veiksmingas valdymo ir kontrolės siste
mas ir laiku panaudoti paskirtas ES lėšas.

21 
Lėšų naudojimo kultūra. Valstybės narės gali būti raginamos naudoti ES biudžeto 
lėšas, kad neprarastų joms rezervuotų regioninės politikos nacionalinių asigna
vimų lėšų, neatsižvelgiant į jų veiklos rezultatus, visų pirma tada, kai Komisijos 
bendro finansavimo dalis yra didelė. Pirmiausia labai svarbu, kad būtų panaudo
tos visos paskirtos lėšos („panaudoti arba netekti“), kad išlaidos atitiktų taisykles, 
ir tik galiausiai atsižvelgiama į veiklos rezultatus. Nustačius veiklos lėšų rezervą 
esminės su nacionaliniais asignavimais susijusios problemos nesprendžiamos 
(žr. 3 išnašą).

22 
Tačiau sumas, kurių panaudoti nepavyksta, gali maskuoti neįvykdyti įsipareigoji
mai, t. y. dar išmokėtinos lėšos pagal teisinius įsipareigojimus. Informacijos apie 
neįvykdytus įsipareigojimus valstybės narės neskelbia.

23 
ES ir pavienių valstybių narių tikslai gali skirtis. Kai kuriose teminėse sanglaudos 
politikos srityse (pavyzdžiui, energetikos) ES tikslai ir reikalavimai yra labai dideli. 
Valstybės narės gali neturėti techninės, finansinės ir reguliavimo kompetencijos, 
taip pat ir būtinų finansinių išteklių. Taigi gali susidaryti didelis atotrūkis tarp to, 
kas buvo politiškai sutarta, ir patvirtintų ar suplanuotų priemonių bei paskirtų 
išteklių.

24 
Valstybės narės viską gali dar labiau komplikuoti nustatydamos nacionalines 
tinkamumo taisykles, kuriomis kartais reikalaujama daugiau negu ES sąlygomis4. 
Be to, nacionaliniai subjektai, kurie yra labai skirtingi, turi laikytis plačios aprėp
ties ES teisinių ir organizacinių standartų, kad užtikrintų kasdienį finansuojamų 
projektų valdymą ir kontrolę.

25 
ES lėšos gali būti naudojamos veiklai, kurią valstybės narės būtų bet kuriuo atveju 
finansavusios (savaimingumas), arba kai vieni projektai pakeičiami kitais taikant 
pataisų tvarką.

4 Žr. Europos Parlamento 
tyrimas „Perteklinis 
reglamentavimas EŽŪKF 
srityje: kokiu mastu 
nacionalinės taisyklės 
prisideda prie sudėtingumo 
ir tuo padidina klaidų riziką?“ 
(2014 m. vasario mėn.).
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26 
Dėl nepakankamai įvertintų poreikių gali būti finansuojamos brangios programos 
ir projektai, į kuriuos įtraukta gerokai daugiau negu buvo būtina.

27 
Komisijos priežiūros funkcijai poveikį daro:

a) trūksta informacijos apie valdymą, kuri būtų pateikiama laiku, būtų patikima 
ir galėtų būti lyginama, o veiklos kultūra, ypač susijusi su bendrai finansuoja
momis išlaidomis, yra žema. Sprendimai skirti ir išmokėti lėšas yra grindžiami 
ribota, dažnai neišsamia ir nepatikima valstybių narių teikiama informacija5. 
Pagrindinė informacija ir pagrindžiamieji dokumentai valstybėse narėse nėra 
laikomi vienoje vietoje;

b) kitų išlaidas tvirtinančių auditorių (audito institucijų) atliekamo audito kokybė 
ir savalaikiškumas gali būti nepakankami norint užtikrinti, kad biudžeto išlai
dos būtų teisėtos ir tvarkingos;

c) Komisijos rizikos vertinimo ir kontrolės strategijoje yra spragų, o išteklių 
trūksta, taigi tai gali reikšti, kad rizikingiausios biudžeto išlaidų sritys nėra 
sistemingai tikrinamos, o problemos nustatomos per vėlai.

28 
Pataisų sistema yra tokia, kad valstybėms narėms leidžiama bet kurias nustatytas 
reikalavimų neatitinkančias išlaidas pakeisti reikalavimus atitinkančiomis išlaido
mis. Jei valstybės narės sutinka su Komisijos siūlomomis pataisomis, jos gali biu
džetą naudoti kitiems reikalavimus atitinkantiems projektams. Todėl yra nedaug 
paskatų viską daryti teisingai.

Tolesni veiksmai

29 
Komisija:

a) imasi veiksmų, kuriais siekia skatinti ir diegti veiklos kultūrą, susijusią su ES 
biudžeto lėšų naudojimu, ir pateisinti visos finansuojamos veiklos Europos 
pridėtinę vertę;

b) aktyviai siekia didinti valstybių narių pajėgumus, sutelkdama (valstybių narių) 
administracinių įstaigų, atsakingų už biudžeto lėšų naudojimą šioje srityje, 
tinklus, kad įstaigos galėtų mokytis viena iš kitos ir kad būtų skatinama ge
riausia praktika. Komisija taip pat gali valstybių narių įstaigoms teikti geres
nes gaires;

5 Tai, kad Audito Rūmai nustatė 
aukštą klaidų lygį, liudija 
apie iš valstybių narių gautos 
informacijos nepatikimumą. 
Daugelį klaidų galėjo nustatyti 
valdymo institucijos ir kitos 
tarpinės valstybių narių 
įstaigos. Žr. 2012 finansinių 
metų metinės ataskaitos 
5.27–5.28 ir 6.12 punktus.
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c) dažniau skiria nustatytos sumos ir fiksuoto dydžio išmokas ir jas moka atsi
žvelgdama į rezultatus, o ne į sąnaudas. Komisija turėtų rinkti palyginamąją 
informaciją apie faktines valstybių narių išlaidas, kad pastarosios galėtų 
geriau palyginti savo išlaidas ir stebėti savo išlaidų programų ekonomiškumą;

d) siekdama geresnio biudžeto valdymo ir grynųjų pinigų srautų planavimo, 
teikia pagal valstybes nares suskirstytą informaciją apie iš anksto paskirs
tytų lėšų panaudojimą, išankstinį finansavimą ir neįvykdytus įsipareigoji
mus. Komisija taip pat turėtų imtis labiau atgrasančių veiksmų, susijusių su 
pataisomis.

30 
Valstybės narės:

a) teikia pasiūlymus dėl tikroviškų finansavimo programų, atitinkančių poreikius 
ir orientuotų į geriausių ES lėšomis finansuojamos veiklos rezultatų siekimą;

b) užtikrina, kad visi, kas dalyvauja valdant ES biudžetą ir naudojant jo lėšas, 
turėtų tam pajėgumų ir išteklių ir kad žinotų apie taisykles, kurių laikantis 
lėšas reikia naudoti, bei kitus teisės aktų reikalavimus. Valstybės narės turėtų 
skatinti glaudesnį nacionalinių ir regioninių subjektų bendradarbiavimą bei jų 
veiksmų derinimą;

c) užtikrina, kad būtų taikomas programos loginis modelis: kad programos 
rezultatai ir išdavos būtų aiškūs ir įgyvendinami; kad būtų atliekama tinkama 
poreikių analizė; kad finansuotini projektai būtų atrenkami taikant tinkamus ir 
tikroviškus kriterijus ir kad reikalavimai netaptų dar sudėtingesni dėl naciona
linių taisyklių;

d) užtikrina, kad būtų laikomasi tinkamų viešųjų pirkimų procedūrų;

e) užtikrina, kad kontrolės tvarka būtų gerai įdiegta ir veiksminga, ir imasi tinka
mų ir laiku atliekamų veiksmų Komisijos ir Audito Rūmų audito nustatytiems 
trūkumams šalinti.
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Naudinga medžiaga. Audito Rūmų ataskaitos ir nuomonės

Bendroji dalis

 ο Nuomonė Nr. 7/2011 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos regioninės plė
tros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos 
jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, bendros 
nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos ben
drosios nuostatos, pasiūlymo

 ο Komisijos Regioninės ir miestų politikos GD, Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD interneto svetainės

 ο Atliekant tikrinimus, kuriais prisidedama prie ES lėšų naudojimo apžvalgos, įgytos patirties metatyrimas (2000–
2006 m. laikotarpio), 2008 m. sausio mėn. (Meta‑study on lessons from existing evaluations as an input to the review 
of EU spending (for the period 2000‑2006)

 ο Europos Komisijos Biudžeto generalinio direktorato užsakytas ES išlaidų tyrimas, kurį atliko „ECORYS Nederland 
BV“ (Sutarties Nr. 30CE0121821/0057))

Teisėtumo ir tvarkingumo klausimai

 ο Audito Rūmų 2012 m. metinės ataskaitos 5 skyrius (Regioninė politika, energetika ir transportas)

 ο Audito Rūmų 2012 m. metinės ataskaitos 6 skyrius (Užimtumas ir socialiniai reikalai)

Bendrosios temos

 ο Specialioji ataskaita Nr. 16/2013 „Dėl „vieno bendro audito“ ir Komisijos sanglaudos politikoje naudojamo nacio
nalinių audito institucijų darbo“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 3/2012 „Struktūriniai fondai: ar Komisija sėkmingai pašalino nustatytus valstybių narių 
valdymo ir kontrolės sistemų trūkumus?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 3/2010 „Poveikio įvertinimai ES institucijose: ar jie prisideda prie sprendimų priėmimo 
proceso?“
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Energijos vartojimo efektyvumas

 ο Specialioji ataskaita Nr. 21/2012 „Sanglaudos politikos investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ekonominis 
veiksmingumas“

Verslumas

 ο Specialioji ataskaita Nr. 2/2012 „Iš Europos regioninės plėtros fondo bendrai finansuotos MVĮ skirtos finansinės 
priemonės“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 9/2011 „Ar ERPF remiami e. valdžios projektai buvo veiksmingi?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 4/2011 „MVĮ garantijų priemonės auditas“

Aplinka

 ο Specialioji ataskaita Nr. 20/2012 „Ar komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros projektams skirtas struktūrinių 
priemonių finansavimas veiksmingai padeda valstybėms narėms siekti ES atliekų politikos tikslų?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 9/2010 „Ar ES struktūrinių priemonių lėšos namų ūkių reikmėms skirtam vandeniui tiekti 
naudojamos tinkamiausiai?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 3/2009 „1994–1999 m. ir 2000–2006 m. programavimo laikotarpių nuotekų valymui skirtų 
struktūrinių priemonių išlaidų veiksmingumas“

Žmogiškasis kapitalas

 ο Specialioji ataskaita Nr. 7/2013 „Ar Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas sukūrė ES pridėtinę 
vertę į darbo rinką reintegruojant atleistus darbuotojus?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 25/2012 „Ar yra įdiegtos priemonės, leidžiančios stebėti vyresnio amžiaus darbuotojams 
skirtų Europos socialinio fondo lėšų veiksmingumą?“

 ο Specialiojo ataskaita Nr. 4/2010 „Ar Leonardo da Vinči mobilumo programos koncepcija ir valdymas gali duoti 
gerų rezultatų?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 17/2009 „Europos socialinio fondo bendrai finansuojami moterims skirti profesinio mo
kymo veiksmai“



64DFP 1 išlaidų kategorija. Pažangus ir integracinis augimas

Atominių elektrinių eksploatacijos nutraukimas

 ο Specialioji ataskaita Nr. 16/2011 „ES finansinė parama atominių elektrinių Bulgarijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje 
eksploatavimo nutraukimui: pasiekimai ir ateities iššūkiai“

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

 ο Specialioji ataskaita Nr. 2/2013 „Ar Komisija užtikrino efektyvų mokslinių tyrimų septintosios bendrosios progra
mos įgyvendinimą?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 2/2010 „Parengiamųjų tyrimų ir naujos infrastruktūros kūrimo paramos priemonių, įgy
vendinant šeštąją bendrąją mokslinių tyrimų programą, veiksmingumas“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 8/2009 „Kompetencijos tinklai“ ir „integruoti projektai“ Bendrijos mokslinių tyrimų politi
koje: ar jais buvo pasiekti numatyti tikslai?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 7/2009 „Galileo“ programos kūrimo ir tinkamumo patvirtinimo etapo valdymas“

Socialinė infrastruktūra

 ο Specialioji ataskaita Nr. 2/2009 „Europos Sąjungos 2003–2007 m. visuomenės sveikatos programa: ar ši progra
ma yra veiksminga priemonė sveikatai gerinti?“

Solidarumo fondai

 ο Specialioji ataskaita Nr. 24/2012 „Europos Sąjungos solidarumo fondo veiksmai, reaguojant į 2009 m. žemės 
drebėjimą Abrucuose. Operacijų aktualumas ir išlaidos“

Turizmas ir kultūra

 ο Specialioji ataskaita Nr. 6/2011 „Ar iš ERPF bendrai finansuoti turizmo projektai buvo veiksmingi?“
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Transportas

 ο Specialioji ataskaita Nr. 5/2013 „Ar ES sanglaudos politikos fondai tinkamai naudojami keliams?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 3/2013 „Ar „Marco Polo“ programos buvo veiksmingos perkeliant eismą iš kelių į kitas 
transporto rūšis?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 4/2012 „Ar struktūrinių ir Sanglaudos fondų naudojimas bendrai finansuojant jūrų uostų 
transporto infrastruktūras – veiksminga investicija?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 8/2010 „Transporto veiklos rezultatų gerinimas transeuropinių geležinkelių ašyse. Ar ES 
geležinkelių infrastruktūros investicijos buvo veiksmingos?“

Miesto ir kaimo gaivinimas

 ο Specialioji ataskaita Nr. 23/2012 „Ar ES struktūrinės priemonės sėkmingai padėjo gaivinti apleistas pramonines ir 
karines vietoves?“

Reikia daugiau informacijos?

Susisiekite su Audito Rūmų atstovu spaudai.
El. paštas: press@eca.europa.eu
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Gamtos ištekliai

(mln. EUR) (įsipareigojimai)

2014–2020 m. DFP1 2014 m. biudžetas 
(galutinis)

DFP 2 išlaidų kategorija. Gamtos ištekliai 420 034 59 303

Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) – tiesioginės išmokos ir su rinka susijusių išlaidų finan-
savimas (atsietoji parama pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą ir bendrosios išmokos schemą, 
su produktais susijusios subsidijos)

312 735 44 130

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 95 577 13 652

Jūrų reikalai ir žuvininkystė 7 405 1 017

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) 866

Regioninės žuvininkystės organizacijos ir tausios žuvininkystės susitarimai 151

Aplinka ir klimatas 3 457 405

Decentralizuotos agentūros 388 52

Marža 473 47

Pastaba. Sveikata ir vartotojų apsauga patenka į DFP 3 išlaidų kategoriją „Sauga ir pilietybė“

1  Dėl 2014–2020 m. DFP susitarta 2011 m. kainomis (Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1311/2013). Skaičiai pateikti dabartinėmis kainomis (iš 
Biudžeto GD interneto svetainės).

Aprėptis

01 
SESV 38–44 straipsniuose nustatyti bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) ir ben
dros žuvininkystės politikos (BŽP) tikslai, taigi nebereikia skirtingos nacionalinės 
28 valstybių politikos. BŽŪP siekiama padidinti žemės ūkio našumą, užtikrinti 
deramą žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės gyvenimo lygį, stabilizuoti 
rinkas, garantuoti produktų tiekimą ir vartotojų galimybes įsigyti produktų už 
prieinamą kainą. BŽP tikslai panašūs, tik aprėpia žvejyba besiverčiančią bendruo
menę, be to, jais siekiama valdyti žvejybos laivyną ir išsaugoti išteklius. Kaimo 
plėtros politika aprėpia platesnę kaimo bendruomenę ir turėtų papildyti struktū
rinius fondus.

02 
ES – pasaulyje antra pagal dydį žemės ūkio produktų eksportuotoja po JAV. Ji 
taip pat pagrindinė žemės ūkio ir maisto produktų importuotoja. Komisija 28 ES 
valstybių narių vardu veda derybas su Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Ji 
taip pat veda atskiras derybas dėl ES ir kitų valstybių dvišalių tarptautinių žuvi
ninkystės susitarimų.

03 
ES žemės ūkio ir kaimo padėtis labai skiriasi. 2014–2020 m. DFP valstybėms na
rėms suteikiama daugiau galimybių rinktis tai, kas tinka konkrečiai jų sąlygomis.
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04 
ES yra 12 mln. ūkininkų. Tai daugiausia senėjanti visuomenės dalis (beveik trečda
lis ūkininkų yra vyresni negu 65 metų), nes ūkininkavimas ir žemės ūkis jaunimo 
netraukia (tik 6 % ūkininkų yra jaunesni negu 35 metų).

05 
Žemės ūkio valdų struktūra ir dydis ES labai skiriasi. Tai turi įtakos jų gaunamai ES 
paramai. Dėl 2013 m. BŽŪP reformų valstybės narės, mokėdamos subsidijas, galės 
labiau atsižvelgti į savo nacionalinius žemės ūkio ypatumus.

06 
Mažiau negu 2 % ES gamintojų gauna 31 % tiesioginių išmokų. Įvykdžius 2013 m. 
reformas, asmenys, kuriems ūkininkavimas nėra pagrindinė veikla, nebegalės 
gauti paramos, 5 % bus sumažintos didesnės negu 150 000 eurų išmokos, o vals
tybės narės stambiems gamintojams galės nustatyti viršutines subsidijų ribas.

07 
ES biudžetas yra pagrįstas daugybe teisės aktų, glaudžiai susijusių su žemės ūkio 
ir maisto produkcija. Šiomis taisyklėmis siekiama apsaugoti žmonių, gyvūnų ir au
galų sveikatą. Jomis padedama užtikrinti vidaus rinkos veikimą, o vartotojai dėl jų 
gali pasitikėti ES produktais. Valstybės narės turi užtikrinti, kad jų teritorijoje būtų 
laikomasi šių teisės aktų, ir yra atsakingos už tikrinimą, ar jų laikomasi. Sukčiavi
mas maisto gamybos grandinėje gali turėti neigiamą poveikį ES maisto produktų 
paklausai (pavyzdžiui, 2013 m. pradžioje kilus skandalui dėl arklienos, sumažėjo 
mėsos paklausa, o suvartojamas arklienos kiekis tebėra mažas).

08 
Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) finansuoja visą tiesioginę paramą 
ūkininkams ir rinkos priemones1, todėl nacionalinio finansavimo nebereikia.

a) Fondas teikia tiesioginę paramą ūkininkų pajamoms. Didžioji šios paramos 
dalis yra nesusijusi su tuo, kas ir kiek gaminama, t. y. teikiama atsietoji para
ma. Parama apskaičiuojama pagal ūkių dydį (žemės plotą) ir ūkininkų turimas 
teises į išmokas. Parama mažinama, jeigu ūkininkai nesilaiko kompleksinės 
paramos susiejimo reikalavimų dėl aplinkos, gyvūnų, augalų ir žmonių svei
katos ir maisto saugos ir jeigu jų žemės agrarinė ir aplinkosaugos būklė nėra 
gera. Kiekvienai valstybei skirtas biudžetas yra ribojamas pagal viršutines 
nacionalines subsidijų, kurias galima mokėti toje valstybėje, ribas, ir taip, tiesą 
sakant, jai rezervuojamas biudžetas.

b) Rinkos priemonės (įskaitant intervencinių atsargų laikymo išlaidas ir ekspor
to grąžinamąsias išmokas, mokamas eksportuotojams, kai tam tikrų prekių 
ES kaina yra didesnė už pasaulinę kainą) palaipsniui naikinamos, o įvairios 
bendro žemės ūkio rinkų organizavimo (BRO) formos bus pakeistos viena BRO 
forma.

1 Išskyrus tam tikras 
priemones, kurių bendra 
vertė yra mažesnė negu 
100 milijonų eurų Tai yra 
skatinimo priemonės ir 
vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programos, ir jos 
yra bendrai finansuojamos.



68DFP 2 išlaidų kategorija. Gamtos ištekliai

09 
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) padengia dalį kiekvienos 
valstybės kaimo plėtros strategijos išlaidų, t. y. fondas „bendrai finansuoja“ prie
mones, kurias, atsižvelgdamos į ES prioritetus, valstybės narės savo strategijoje 
pasirenka kaimo vietovių poreikiams tenkinti. Dėl sumos, kurią kiekviena valstybė 
gali išleisti („nacionaliniai asignavimai“), nusprendžiama per DFP derybas:

a) ūkininkai gali teikti paraiškas dėl plotu (žemės plotu) grindžiamos paramos, 
teikiamos žemės ūkio ir aplinkos tikslais, arba dėl paramos savo valdoms mo
dernizuoti ir įvairinti. EŽŪFKP taip pat papildomai moka ūkininkams vietovė
se, kuriose yra gamtinių kliūčių;

b) kiti kaimo ekonomikos subjektai remiami pasitelkiant priemones, kuriomis 
siekiama pagerinti ekonomiką ir gyvenimo kokybę kaimo vietovėse kuriant 
pagrindines paslaugas ir įvairinant veiklą.

10 
Didžiąją dalį DFP 2 išlaidų kategorijos biudžeto valstybės narės išleidžia pagal 
pasidalijamojo valdymo tvarką:

a) valstybėms narėms tenka dauguma ES biudžeto lėšų panaudojimo organiza
vimo ir su tuo susijusių sistemų išlaidų. Jos įkuria ir paskiria mokėjimo agentū
ras (2014 m. pradžioje jų – 81), kurios turi užtikrinti, kad subsidijos ir dotacijos 
būtų išmokėtos reikalavimus atitinkantiems naudos gavėjams, kurie laikosi 
paramos gavimo sąlygų. Valstybės narės taip pat skiria nepriklausomus audi
torius („tvirtinančiąsias įstaigas“) mokėjimo agentūrų sąskaitoms ir mokėjimo 
išrašams tikrinti;

b) Komisija kompensuoja valstybių narių deklaruotas išlaidas. Komisija tvirti
na ES biudžeto lėšomis dengtinas išlaidas taikydama sąskaitų patvirtinimo 
procedūrą. Komisija iš dalies kliaunasi nepriklausomais auditoriais („tvirtinan
čiosiomis įstaigomis“), kurie tikrina tam tikrus Komisijos nurodytus aspektus ir 
apie juos teikia ataskaitas bei teikia ataskaitas apie vykdytus auditus vietoje;

c) Komisija taiko finansines pataisas, kad susigrąžintų išlaidas, patirtas kai ne
silaikoma ES taisyklių ir nuostatų. Nepatvirtintas išlaidas valstybės narės turi 
padengti iš savo nacionalinio biudžeto.
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Nustatyti faktai

Ar 2012 m. biudžetas naudotas pagal taisykles? (išlaidų 
teisėtumas ir tvarkingumas)

ο Paveikta reikšmingo klaidų lygio? TAIP

ο Įvertintas labiausiai tikėtinas klaidų lygis:

Žemės ūkis, tiesioginė ir rinkos parama 3,8 %
Kaimo plėtra, aplinka, žuvininkystė ir sveikata 7,9 %

11 
Dėl kaimo plėtros išlaidų, kurias valstybės narės bendrai finansuoja iš savo naci
onalinio biudžeto kyla daugiau problemų, ir tai yra susiję su sudėtingais teisės 
aktais ir valstybių narių administraciniais gebėjimais. Tiesioginių BŽŪP išmokų, 
kurios visiškai finansuojamos, valdymo ir kontrolės sistemos (integruota adminis
travimo ir kontrolės sistema, IAKS) yra geresnės, nors ir ne tobulos.

Ar išlaidos gerai valdomos ir ar jos daro poveikį? (patikimas 
finansų valdymas)

12 
Tiesioginė parama (vienkartinės išmokos už plotus schema ir bendrosios išmokos 
schema), kurios 2014–2020 m. ūkininkams skirta maždaug 41 milijardas eurų, gali 
nebūtinai pasiekti numatytus naudos gavėjus. Yra įrodymų, kad ta parama sunau
dojama išaugusiems žemės nuomos mokesčiams ir didesnėms žemės kainoms.

13 
Yra įrodymų, kad Audito Rūmų tikrintos programos ir schemos prastai veikia:

a) valstybėse narėse parama ne visada būna nukreipta tiems asmenis arba toms 
sritims, kuriems arba kuriose tos paramos reikia. Dėl to mažėja naudojamų ES 
lėšų veiksmingumas;

b) Komisija neturi išsamios informacijos apie panaudotų ES biudžeto lėšų povei
kį ir rezultatus, pasiektus jas naudojant. Ataskaitų teikimo sistemos nepareng
tos taip, kad būtų galima vertinti rezultatus ir stebėti veiklą, be to, trūksta 
veiklos rezultatų vertinimo rodiklių. Kai informacijos yra, ji būna fragmentiška 
ir ja negalima remtis norint palyginti valstybes nares.
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Didelės rizikos veiksniai

14 
Kadangi vėluota patvirtinti 2013 m. BŽŪP reformas, 2014–2020 m. DFP ir susijusius 
reglamentus, bus vėluojama ir panaudoti ES biudžeto lėšas – ypač skirtas kaimo 
plėtrai tais atvejais, kai valstybės narės turi parengti savo išlaidų planus, – taip 
pat tai turės poveikį kontrolės sistemų, skirtų tikrinti, kaip laikomasi naujų sąlygų, 
įgyvendinimui.

15 
Dėl naujų sąlygų ir kontrolės sistemų suderinimo su 2013 m. BŽŪP reformos reika
lavimais pirmaisiais keleriais dabartinės DFP metais gali padidėti klaidų rizika, visų 
pirma:

a) išmokas reikės sieti su naujomis, griežtesnėmis aplinkos sąlygomis;

b) integruotas administravimo ir kontrolės sistemas (IAKS), kurios veiksmingos 
tik iš dalies, reikės atnaujinti, kad jos atitiktų aplinkos sąlygas, ir turės būti 
atsižvelgta į tai, kad naudojamasi taikomąja programine įranga, grindžiama 
geografine informacine sistema.

16 
Kalbant apie tiesiogines išmokas, yra labai daug smulkių naudos gavėjų, ir dau
geliui jų skiriamos mažos vertės išmokos. IAKS kontrolės sistema sukurta taip, kad 
automatiškai atliktų taikomosios programinės įrangos patikras, bet ji veiksminga 
tik iš dalies.

17 
Kalbant apie bendrai finansuojamas išlaidas, nėra lengva gauti informaciją, kuri 
būtų pateikta laiku ir būtų patikima bei palyginama, kad Komisija galėtų veiks
mingai vykdyti savo funkcijas.

18 
Kalbant apie sudėtingus pagalbos teikimo mechanizmus, esama daug veikėjų 
(daugiausia veikia Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD, tačiau taip pat veikia ir Jūrų 
reikalų ir žuvininkystės GD, Klimato politikos GD, Aplinkos GD, Sveikatos ir var
totojų reikalų GD, valstybių narių valdymo institucijos ir 81 mokėjimo agentūra). 
Išlaidų daug ir jos fragmentiškos, taigi kyla rizika, kad kai kurios jų gali kartotis 
valstybių narių nuosavose programose, ypač susijusiose su kaimo plėtra. Todėl 
gali kilti abejonių dėl kai kurių schemų ES pridėtinės vertės.
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19 
Su tinkamumu ir kitomis sąlygomis susiję teisės aktai yra sudėtingi: biudžeto 
lėšų naudojimo taisykles sudaro net iki septynių sluoksnių. Daugelis teisės aktais 
nustatytų kompleksinės paramos reikalavimų yra išsklaidyti po įvairius tekstus, 
o pačių valstybių narių geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės apibrėžtys nepa
kankamai tvirtos, kad būtų daromas poveikis aplinkai. 2013 m. BŽŪP „žalinimo“ 
reformomis nustatyta daugiau aplinkosaugos reikalavimų laikymosi sąlygų.

20 
Viešieji pirkimai: ne visi ES lėšų gavėjai laikosi viešųjų pirkimų taisyklių.

21 
Valstybių narių administraciniai ir techniniai pajėgumai daro poveikį jų gebėjimui 
tinkamai ir gerai panaudoti ES biudžeto lėšas, įdiegti veiksmingas valdymo ir 
kontrolės sistemas ir laiku panaudoti joms paskirtas ES lėšas.

22 
Lėšų naudojimo kultūra: valstybės narės gali būti raginamos naudoti ES biudžeto 
lėšas, kad neprarastų joms rezervuotų kaimo plėtros ir žuvininkystės nacionalinių 
asignavimų lėšų.

23 
Komisijos priežiūros funkcijai poveikį daro:

a) tai, kad trūksta informacijos apie valdymą, kuri būtų pateikta laiku ir būtų 
patikima. Lėšų naudojimas pagal šią DFP išlaidų kategoriją tebėra iš esmės 
grindžiamas sąnaudomis, taigi dėmesys yra sutelktas į atitiktį, o ne į veiklos 
rezultatus;

b) tai, kad kitų išlaidas tvirtinančių auditorių atliekamo audito kokybė ir sava
laikiškumas gali būti nepakankami norint užtikrinti, kad biudžeto lėšos būtų 
naudojamos teisėtai ir tvarkingai;

c) tai, kad dėl galimų Komisijos rizikos vertinimo ir kontrolės strategijos spragų 
ir išteklių trūkumo rizikingiausios biudžeto išlaidų sritys gali nebūti sistemin
gai patikrintos. Gali būti, kad problemos bus nustatytos per vėlai, kad dar 
būtų galima imtis taisomųjų veiksmų.
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Tolesni veiksmai

24 
Komisija:

a) imasi veiksmų, kuriais siekia skatinti ir diegti veiklos kultūrą, susijusią su ES 
biudžeto lėšų panaudojimu, ir pateisinti visos finansuojamos veiklos ES pridė
tinę vertę;

b) laikosi sistemingesnio požiūrio į teisės aktų reikalavimų racionalizavimą ir 
supaprastinimą;

c) taiso savo rizikos vertinimo ir kontrolės strategijos spragas ir mažina nuolat 
pasikartojančią vėluojančių savo atitikties auditų problemą;

d) aktyviau siekia sutelkti valstybių narių administracinių įstaigų, atsakingų už 
biudžeto lėšų panaudojimą šioje srityje, tinklus, kad įstaigos galėtų mokytis 
viena iš kitos ir kad būtų skatinama geriausia praktika.

25 
Valstybės narės (valdymo institucijos, mokėjimo agentūros):

a) užtikrina, kad visi, kas dalyvauja valdant ES biudžetą ir naudojant jo lėšas, 
žinotų apie taisykles, kurių laikantis lėšas reikia naudoti, taip pat kad žinotų 
kitus teisės aktų reikalavimus;

b) laiku imasi tinkamų veiksmų Komisijos ir Audito Rūmų audito nustatytiems 
trūkumams taisyti;

c) didina ir spartina savo pastangas užtikrinti, kad IAKS duomenų bazės būtų 
patikimos ir jose būtų naujausia informacija;

d) gerina patikrų vietoje kokybę;

e) geriau apibrėžia aplinkos sąlygas, susijusias su subsidijų išmokomis, kad būtų 
daromas geresnis poveikis aplinkai.
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Naudinga medžiaga. Audito Rūmų ataskaitos ir nuomonės

Bendroji dalis

 ο Nuomonė Nr. 1/2012 dėl kai kurių pasiūlymų dėl reglamentų, susijusių su bendra žemės ūkio politika 
2014–2020 m.

 ο Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD interneto svetainė

 ο Atliekant tikrinimus, kuriais prisidedama prie ES lėšų naudojimo apžvalgos, įgytos patirties metatyrimas (2000–
2006 m. laikotarpio), 2008 m. sausio mėn. (Meta‑study on lessons from existing evaluations as an input to the review 
of EU spending (for the period 2000‑2006))

Teisėtumo ir tvarkingumo klausimai

 ο EAR 2012 m. metinės ataskaitos 3 skyrius (Žemės ūkis. Rinkos ir tiesioginė parama)

 ο EAR 2012 m. metinės ataskaitos 4 skyrius (Kaimo plėtra, aplinka, žuvininkystė ir sveikata)

 ο Specialioji ataskaita Nr. 7/2010 „Sąskaitų patvirtinimo procedūros auditas“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 8/2011 „Neteisėtų išmokų išieškojimų bendrosios žemės ūkio politikos srityje auditas“

Tiesioginė pagalba

 ο Specialioji ataskaita Nr. 10/2013 „Bendra žemės ūkio politika. Ar specialioji parama pagal Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 73/2009 68 straipsnį yra gerai parengta ir įgyvendinama?“

 ο Komisijos ataskaita dėl tiesioginės pagalbos skyrimo žemės ūkio gamintojams (2011 finansiniai metai), paskelbta 
2012 m. gruodžio mėn. (Commission Report on the distribution of direct aids to agricultural producers (financial year 
2011))

 ο Specialioji ataskaita Nr. 16/2012 „Bendrosios išmokos už plotą schemos, kaip pereinamosios sistemos, skirtos 
teikti paramą ūkininkams naujose valstybėse narėse, veiksmingumas“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 11/2012 „Tiesioginė pagalba už karves žindenes bei avis ir ožkas iš dalies įgyvendinant 
susitarimus pagal bendrosios išmokos schemą“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 7/2012 „Vyno rinkos bendro organizavimo reforma: pasiekta pažanga“
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 ο Specialioji ataskaita Nr. 10/2011 „Ar mokyklų aprūpinimo pienu ir vaisiais programos yra veiksmingos?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 5/2011 „Bendrosios išmokos schema (BIS): klausimai, kurie turi būti išspręsti siekiant pa
gerinti patikimą jos finansų valdymą“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 10/2010 „Specialios priemonės, skirtos atokiausių regionų ir mažųjų Egėjo jūros salų 
žemės ūkiui“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 6/2010 „Ar pasiekti cukraus rinkos reformos pagrindiniai tikslai?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 14/2009 „Ar pieno ir pieno produktų valdymo priemonės padėjo pasiekti pagrindinius 
tikslus?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 6/2009 „Europos Sąjungos pagalba maistu nepasiturintiems asmenims: taikomų tikslų, 
priemonių ir metodų vertinimas“

Kaimo plėtra

 ο Specialioji ataskaita Nr. 12/2013 „Ar Komisija ir valstybės narės gali parodyti, kad yra tinkamai naudojamas kaimo 
plėtros politikai skirtas ES biudžetas?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 8/2013 „Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama ekonominei miškų vertei“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 6/2013 „Ar valstybės narės ir Komisija pasiekė, kad kaimo ekonomikos įvairinimo priemo
nės būtų ekonomiškai naudingos?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 8/2012 „Tikslingas paramos žemės ūkio valdų modernizavimui paskirstymas“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 5/2010 „Kaimo plėtros „Leader“ metodo įgyvendinimas“

Aplinkos ir klimato priemonės

 ο Specialioji ataskaita Nr. 15/2013 „Ar LIFE programos aplinkos komponentas buvo veiksmingas?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 7/2011 „Ar agrarinei aplinkosaugai skiriamos paramos modelis ir valdymas tinkami?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 11/2009 „Komisijos vykdytas „LIFE gamta“ projektų valdymas ir jų tvarumas“
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Žuvininkystė

 ο Specialioji ataskaita Nr. 12/2011 „Ar ES priemonės padėjo pritaikyti žvejybos laivynų pajėgumą prie esamų žvejy
bos galimybių?“

Maisto sauga, gamyba ir ženklinimas

 ο Specialioji ataskaita Nr. 1/2013 „Ar ES parama maisto perdirbimo pramonei buvo veiksminga ir efektyvi sukuriant 
pridėtinę vertę žemės ūkio produktams?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 14/2012 „ES higienos teisės aktų įgyvendinimas į ES nuo 2004 m. įstojusių šalių 
skerdyklose“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 9/2012 „Ekologinių produktų gamybai, perdirbimui, paskirstymui ir importui taikomos 
kontrolės sistemos auditas“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 11/2011 „Ar geografinių nuorodų schema yra parengta ir valdoma taip, kad galėtų būti 
veiksminga?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 14/2010 „Komisijos vykdomas mėsos importo veterinarinių patikrų sistemos valdymas po 
2004 m. higienos teisės aktų reformų“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 10/2009 „Žemės ūkio produktams skirtos informavimo ir skatinimo priemonės“

Reikia daugiau informacijos?

Susisiekite su Audito Rūmų atstovu spaudai.
El. paštas: press@eca.europa.eu
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Sauga ir pilietybė

((mln. EUR) (įsipareigojimai)

2014–2020 m. DFP1 2014 m. biudžetas 
(galutinis)

DFP 3 išlaidų kategorija. Sauga ir pilietybė 17 725 2 179

Prieglobsčio ir migracijos fondas 3 137 403

Vidaus saugumo fondas 3 764 403

IT sistemos (Šengeno informacinė sistema (SIS) ir Vizų informacinė sistema (VIS) 139 19

Teisingumo programa 378 47

Teisių ir pilietybės programa 440 55

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas – valstybės narės 224 28

Maistas ir pašarai 1 892 253

Programa „Sveikata ekonomikos augimui skatinti“ 449 59

Vartotojų programa 189 24

Programa „Kūrybiška Europa“ 1 463 179

Programa „Europa piliečiams“ 186 23

Agentūros 4 003 535

Kita 679 86

Marža 783 65

1  Dėl 2014–2020 m. DFP susitarta 2011 m. kainomis (Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1311/2013). Skaičiai pateikti dabartinėmis kainomis (iš 
Biudžeto GD interneto svetainės).

Aprėptis

01 
DFP 3 išlaidų kategorija apima kelias viešojo intereso programas, pavyzdžiui, švie
timo ir mokymo, vartotojų apsaugos, maisto ir sveikatos politikos, teisingumo, 
teisminio bendradarbiavimo, teisių ir pilietybės bei ES išorės sienų apsaugos.

02 
Apskritai, šios srities lėšų panaudojimo valdymas yra arba perduotas įstaigoms, 
arba juo dalijamasi su valstybėmis narėmis. Veikla paprastai vykdoma įgyven
dinant daugiametes programas, kurias valdo Europos vykdomosios įstaigos1, 
nacionalinės agentūros arba atitinkamos valstybių narių valdymo struktūros, 
skirstančios dotacijas ir sutartis dėl privačių ir viešųjų naudos gavėjų vykdomų 
projektų ar priemonių.

03 
Parama teikiama per schemas, pagal kurias finansuojamos įvairios teminės (po
litikos) sritys, ir vykdant projektų veiklą, kai skiriamos dotacijos pilietybės arba 
mobilumo švietimo ir mokymo sektoriuose iniciatyvoms. Projektus įgyvendina 
aukštojo mokslo ir mokymo organizacijos, ne pelno organizacijos, privačios įmo
nės ir valstybės valdymo institucijos. Galutiniai gavėjai yra asmenys, daugiausia 
ES piliečiai.

1 Švietimo, garso ir vaizdo bei 
kultūros vykdomoji įstaiga 
(EACEA), Vartotojų, sveikatos ir 
maisto programų vykdomoji 
įstaiga (CHAFEA).
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04 
Tačiau kelios programos, būtent Išorės sienų fondas, Europos fondas trečiųjų 
šalių piliečių integracijai, Europos grąžinimo fondas ir Europos pabėgėlių fondas, 
daugiausia valdomos kartu su valstybėmis narėmis.

Nustatyti faktai

Ar 2012 m. biudžetas naudotas pagal taisykles? (išlaidų 
teisėtumas ir tvarkingumas)

ο Paveikta reikšmingo klaidų lygio? TAIP

ο Įvertintas labiausiai tikėtinas klaidų lygis: 2,3 %

(oficialiai neskelbta informacija iš 2009 m. patikinimo pareiškimo. Skyriaus, skirto 
DFP 3 išlaidų kategorijai, nėra)

05 
DFP 3 išlaidų kategorijos išlaidos paskutinį kartą audituotos atskirai, rengiant 
2009 m. patikinimo pareiškimą, kur klaidų lygis buvo vos didesnis nei 2 %. Reikš
mingų problemų nenustatyta. Pati išlaidų kategorija sudaro tik apie 1,6 % visos 
2014–2020 m. DFP.

Ar išlaidos gerai valdomos ir ar jos daro poveikį? (patikimas 
finansų valdymas)

06 
Nors rezultatai ir nebuvo visiškai tenkinantys, Audito Rūmams atlikto audito metu 
esminių valdymo problemų nepastebėta.

Rizikos veiksniai

07 
Didžiausią dalį finansavimo sudaro grynųjų pinigų avanso išmokos (išankstinis 
finansavimas) ES įstaigoms ir nacionalinėms agentūroms jų veiklai finansuoti ir 
ketvirtinės išmokos jų veiklos išlaidoms padengti. Išmokos nacionalinėms agentū
roms mokamos pasirašius sutartį arba patvirtinus darbo programą, arba Komisijai 
priėmus išlaidų ataskaitas, iš kurių matyti, kad 70 % išankstinio finansavimo lėšų 
išmokėta naudos gavėjams. Yra rizika, kad valdymo institucija arba Komisija nau
dos gavėjų išlaidų ataskaitose nepastebės reikalavimų neatitinkančių, per didelių 
arba nepagrįstų išlaidų. Tačiau Audito Rūmai nenustatė jokių esminių problemų.
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08 
Nacionalinės agentūros su dalyvaujančiomis organizacijomis sudaro dotacijų su
sitarimus ir išankstinį finansavimą naudoja 80–100 % jų įvertintų išlaidų padengti 
avansinėmis išmokomis. Tokie projektai paprastai įgyvendinami ir užbaigiami per 
trejus metus, po to, kai naudos gavėjai nacionalinei agentūrai pateikia galutines 
ataskaitas. Nacionalinė agentūra Komisijai teikia metinę ataskaitą, apimančią 
visus susitarimus. Gavusi patvirtintą ataskaitą, apskaičiavusi ir sumokėjusi galutinį 
likutį, Komisija užbaigia susitarimą su įstaiga. Veiklai pradėti gali nereikėti tokių 
didelių grynųjų pinigų avanso išmokų (išankstinio finansavimo), be to, dėl jų gali 
padaugėti teisėtumo ir tvarkingumo klaidų, nes organizacijos gali norėti pagrįsti 
grynųjų pinigų, kurie joms buvo skirti, išlaidas. Kadangi tarp avanso išmokų ir 
projektų užbaigimo yra ilgas laikotarpis, gali kilti problemų dėl nepanaudotų lėšų 
susigrąžinimo.

Tolesni veiksmai

09 
Komisija turėtų užtikrinti, kad šioje srityje panaudotomis lėšomis būtų sukuriama 
ES pridėtinė vertė. Jos (Komisijos) vaidmuo skatinant valstybes nares dalintis ži
niomis ir geriausia patirtimi gali būti labai svarbus, kad daugeliui politikos klausi
mų, kuriuos aprėpia ši išlaidų kategorija, būtų suteiktas tikras europinis matmuo.

Naudinga medžiaga. Audito Rūmų ataskaitos ir 
nuomonės

Bendroji dalis

 ο Specialioji ataskaita Nr. 22/2012 „Ar Europos integracijos fondas ir Euro
pos pabėgėlių fondas veiksmingai prisideda prie trečiųjų šalių piliečių 
integracijos?“

 ο Specialiojo ataskaita Nr. 4/2010 „Ar Leonardo da Vinči mobilumo programos 
koncepcija ir valdymas gali duoti gerų rezultatų?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 2/2009 „Europos Sąjungos 2003–2007 m. visuomenės 
sveikatos programa: ar ji yra veiksminga priemonė sveikatai gerinti?“

Reikia daugiau informacijos?

Susisiekite su Audito Rūmų atstovu spaudai.
El. paštas: press@eca.europa.eu
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(mln. EUR) (įsipareigojimai)

2014–2020 m. DFPF

DFP 4 išlaidų kategorija. Europos vaidmuo pasaulyje (ES bendrasis biudžetas)1 66 262

Europos plėtros fondas (ne ES bendrasis biudžetas)2 30 506

IŠ VISO (bendrasis biudžetas ir nebendrasis biudžetas) 96 768

1  Dėl 2014–2020 m. DFP susitarta 2011 m. kainomis (Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) 
Nr. 1311/2013). Skaičiai pateikti dabartinėmis kainomis (iš Biudžeto GD interneto svetainės).

2  Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimas 
dėl Europos Sąjungos pagalbos finansavimo pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą 
vadovaujantis AKR ir ES partnerystės susitarimu ir dėl finansinės paramos skyrimo užjūrio šalims 
ir teritorijoms, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ketvirtoji dalis (OL L 210, 
2013 8 6, p. 1).

(mln. EUR)

2014–2020 m. DFP1 2014 m. biudžetas 
(galutinis)

DFP 4 išlaidų kategorija. Bendrasis biudžetas 66 262 8 335

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP) (kurią valdo už lėšų panaudojimą sanglaudos politi-
kai atsakingas Regioninės ir miestų politikos GD) 11 699 1 574

Europos kaimynystės priemonė 15 433 2 113

Vystomojo bendradarbiavimo priemonė 19 662 2 310

Partnerystės su trečiosiomis valstybėmis priemonė 955 113

Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė (EDŽTRP) 1 333 179

Stabilumo priemonė 2 339 315

Humanitarinė pagalba 6 622 905

Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) 2 339 315

Bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonė 225 31

Mikrofinansinė parama 565 76

ES garantijos skolinimo operacijoms 1 193 59

Civilinės saugos mechanizmas ir Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras 145 20

Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanorių iniciatyva) 148 13

Kiti veiksmai ir programos 1 167 151

Decentralizuotos agentūros 154 21

Marža 2 286 143

1  Dėl 2014–2020 m. DFP susitarta 2011 m. kainomis (Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1311/2013). Skaičiai pateikti dabartinėmis kainomis (iš 
Biudžeto GD interneto svetainės).
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Aprėptis

01 
Vien tik ES institucijos yra antros pagal dydį paramos vystymuisi teikėjos1. Kar
tu su valstybėmis narėmis ES yra didžiausia oficialios paramos teikėja, teikianti 
daugiau negu pusę visos oficialios paramos vystymuisi (OPV)2. Tačiau yra aiškių 
skirtumų tarp to, kam naudojama ES OPV ir visa EBPO OPV, ir tai rodo, kad ES 
prioritetai yra kitokie. Nors 54 % EBPO OPV naudojama su projektais susijusioms 
intervencijoms, ES šios rūšies veiklai skiria tik 17 % lėšų. Visos EBPO valstybės 
skiria 8 % OPV daugiašaliam finansavimui (per JT agentūras ir tarptautines organi
zacijas), o ES tokiam daugiašaliam finansavimui skiria 25 % savo OPV. Visos EBPO 
valstybės skiria 3 % OPV kaip tiesioginę paramą valstybių partnerių nacionali
niams biudžetams, o ES tokiai paramai skiria 22 % OPV.

02 
Lisabonos sutartimi padaryti trys pagrindiniai ES išorės pagalbos politikos 
pakeitimai:

a) aiškiai įvardyta, kad svarbiausias ES vystomojo bendradarbiavimo tikslas – 
panaikinti skurdą3;

b) įsteigta Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politi
kai pareigybė;

c) nustatytas didesnės ES išorės veiksmų sąveikos principas, įgyvendinamas 
Sąjungai veikiant vieningai ir imantis nuoseklių bei veiksmingų veiksmų.

03 
SESV 209 straipsniu ir Europos Parlamentui, ir Tarybai suteikta vienodai galių 
vystomojo bendradarbiavimo politikai įgyvendinti (laikantis įprastos teisėkūros 
procedūros).

04 
ES išorės paramos srityje Komisija ir valstybės narės dalijasi kompetencija, o para
mos teikimas organizuojamas per tris pagrindinius subjektus:

a) Komisiją;

b) Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT);

c) Europos plėtros fondą (EPF).

1 EBPO duomenys apie oficialią 
paramą vystymuisi (OPV).

2 EBPO duomenys: ES 
institucijos kartu su 15 
valstybių narių, esančių PVK 
(EBPO Paramos vystymuisi 
komitetas) narėmis teikia 
gerokai daugiau negu 55 % 
visos OPV.

3 Konsoliduotos SESV 
208 straipsnis.
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05 
Komisija ir EIVT kartu rengia ES išorės pagalbos politikos programas ir nusta
to strateginius tikslus. Veikla finansuojama ir iš ES bendrojo biudžeto, ir iš EPF 
biudžeto.

06 
Komisijai tenka visa atsakomybė už paramos vystymuisi programų įgyven-
dinimą ir lėšų panaudojimą.

a) EuropeAid yra pagrindinis generalinis direktoratas, atsakingas už ES išorės 
pagalbos programų rengimą ir įgyvendinimą. Keturi kiti GD yra atsakingi už 
konkrečias išorės veiksmų sritis4.

b) EIVT įsteigta 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimu5, priimtu atsižvelgiant 
į vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymą6, veiklą pradėjo 2011 m. sausio mėn. EIVT 
yra savarankiška ES institucija, kuriai tenka teisinė atsakomybė užtikrinti, kad 
jos politika derėtų su kitomis ES politikomis.

c) EPF buvo įsteigtas Romos sutartimi, kad teiktų pagalbą istoriškai susijusių 
Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupei – jį finansuoja valsty
bės narės atskirai nuo bendrojo ES biudžeto. Dėl EPF finansavimo vedamos 
tarpvyriausybinio lygmens Tarybos ir Komisijos derybos, o Europos Parlamen
tui tenka tik patariamasis vaidmuo. Tačiau Europos Parlamentui suteikta teisė 
pateikti Komisijai klausimus, kai tik nustato, kad pasiūlymais skatinamos kitos 
sritys, o ne plėtra (pavyzdžiui, prekyba, kova su terorizmu ir pan.), arba kai jis 
mano, kad Komisija viršija savo teisinius įgaliojimus.

07 
Komisija valdo ir ES bendrąjį biudžetą, ir EPF biudžetą. Pradėjus įgyvendinti 
10ąjį EPF padaryta nedidelių finansavimo reglamentų pakeitimų, taikomų abiem 
finansavimo srautams. Tikimasi, kad iki šio EPF įgyvendinimo pabaigos7 2020 m. 
(tai sutaptų su kito DFP laikotarpio pradžia) bus priimtas sprendimas, ar EPF biu
džetą sujungti su bendruoju biudžetu. Iki finansų krizės sujungimui priešinosi per 
daug valstybių narių.

08 
Atskiras EPF biudžetas turi pranašumų: pagal Kotonu susitarimą ES ir AKR vals
tybės nustatė bendros atsakomybės ir atskaitomybės modelį. Už Europos Parla
mento kompetencijos ribų EPF suteikia valstybėms narėms daugiau laisvės veikti 
savo noru pagal Paryžiaus deklaraciją8, o 90 % fondo lėšų skiriama mažas pajamas 
gaunančioms šalims, palyginti su 40 % iš bendrojo biudžeto. Kadangi EPF biudže
tas yra nustatytas septyneriems metams, EPF finansavimą lengviau prognozuoti 
negu ES metinį biudžetą. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, šiame dokumente 
rašoma apie abu biudžetus.

4 Humanitarinės pagalbos 
ir civilinės saugos GD 
(ECHO), Plėtros GD 
(ELARG), Užsienio politikos 
priemonių tarnyba (FPI): 
bendra užsienio ir saugumo 
politika (BUSP), stabilumo 
priemonė, (reagavimas 
į krizes ir taikos stiprinimas), 
bendradarbiavimo su 
pramoninėmis ir kitomis 
dideles pajamas gaunančiomis 
šalimis ir teritorijomis 
finansavimo priemonė (ICI), 
rinkimų stebėjimo misijos, 
spauda ir viešoji diplomatija 
(PPD), taip pat Prekybos GD 
(ES prekybos ir investiciniai 
ryšiai su ne ES valstybėmis 
įgyvendinant ES prekybos ir 
investicijų politiką).

5 2010 m. liepos 26 d. Tarybos 
sprendimas Nr. 2010/427/ES, 
kuriuo nustatoma Europos 
išorės veiksmų tarnybos 
struktūra ir veikimas (OL L 201, 
2010 8 3, p. 30).

6 http://register.consilium.
europa.eu/pdf/en/10/st08/
st08029.en10.pdf

7 11as EPF veikla truks 
septynerius metus nuo 
2014 iki 2020 m. ir bus baigta 
tuo pat metu kaip ir Kotonu 
partnerystės susitarimas.

8 2005 m. Paryžiaus 
deklaracija dėl pagalbos 
veiksmingumo: http://www.
oecd.org/development/
effectiveness/34428351.pdf
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Nustatyti faktai

Ar 2012 m. biudžetas naudotas pagal taisykles? (išlaidų 
teisėtumas ir tvarkingumas)

ο Paveikta reikšmingo klaidų lygio? TAIP

ο Įvertintas labiausiai tikėtinas klaidų lygis:

Išorės santykiai, pagalba ir plėtra 3,3 %
Europos plėtros fondas (atskiras biudžetas) 3,0 %

09 
Beveik visais atvejais kiekybiškai įvertintos klaidos buvo susijusios su reikalavi
mų neatitinkančiomis išlaidomis, pavyzdžiui, į reikalavimus atitinkantį laikotarpį 
nepatenkančiomis išlaidomis, sutartyje nenumatytos veiklos finansavimu, viešųjų 
pirkimų procedūrų nesilaikymu.

Ar išlaidos gerai valdomos ir ar jos daro poveikį? (patikimas 
finansų valdymas)

10 
Yra įrodymų, kad Audito Rūmų tikrintos programos ir schemos veikia 
nepakankamai.

11 
Išorės pagalbos veiksmai vykdomi sudėtingoje aplinkoje, daugelyje didžiulių regi
onų, kurių išsivystymo ir (arba) valdymo lygis skiriasi. Be to, pastaraisiais metais 
didėja tarptautinis suinteresuotumas daryti didesnę įtaką AKR regionams, taigi 
tarp paramos teikėjų didėja konkurencija jau ir taip sudėtingoje aplinkoje. Kaip ir 
visos ES programos, finansinės priemonės ir valdymo būdai yra susiję su konkre
čiomis rizikomis:

a) dėl to yra apskritai sunku valdyti išlaidas didžiuliuose regionuose, be to, abe
jotina, ar bus pasiekti bendrieji tikslai;

b) problemų gali kilti dėl partnerystės sudarymo su valstybėmis partnerėmis ir 
politinės atsakomybės skatinimo;

c) tai, ar šalyse partnerėse bus pasiekta tvarių rezultatų, dažnai priklauso nuo 
to, ar bus tęsiami veiksmai ir ar bus gautas finansavimas iš išorės paramos 
teikėjų.



83DFP 4. Pasaulinė Europa

12 
Tokioje sudėtingoje aplinkoje ES lėšų naudojimo veiksmingumą (rezultatus) 
pirmiausia veikia sudėtingai parengtos programos, neaiškūs tikslai, nepakanka
mas poreikių įvertinimas ir menkas projektų tvarumas dėl politinės atsakomybės 
stokos, taip pat ir:

a) netinkamas ir (arba) per lėtas įgyvendinimo mechanizmas dėl to, kaip pareng
tos programos ir kaip organizuojamas projektų įgyvendinimas;

b) netinkamos programų ir projektų prioritetų nustatymo ir atrankos 
procedūros;

c) valdymo klausimai ir kiti politiniai veiksniai;

d) nenuoseklus Komisijos tarnybų, kurių politikos tikslai skiriasi, valdymas;

e) prastas veiklos derinimas, visų pirma tada, kai valdymas yra decentralizuotas 
arba pasidalijamasis;

f) neaiškūs prioritetai arba tikslai, neišdėstyti pagal svarbą;

g) neaiškios sąsajos tarp tikslų ir veiklos ir

h) nėra rodiklių, skirtų matuoti ekonomiškumą, efektyvumą ir veiksmingumą.

13 
Nepasiekti tikslai, su skirtomis lėšomis palyginti nuviliantys rezultatai gali smuk
dyti pasitikėjimą ES ir kenkti ES reputacijai. Be to, tai gali kelti pavojų ir EU gebėji
mui užtikrinti gerą būsimų projektų vertę.



84DFP 4. Pasaulinė Europa

Didelės rizikos veiksniai

14 
Išorės pagalbos veikla apima daugiau negu 150 valstybių ir vykdoma sudėtingoje 
geopolitinėje aplinkoje. Daugelio šalių partnerių instituciniai, administraciniai ir 
finansiniai pajėgumai yra maži. Konkrečios rizikos kyla geografinėse teritorijose, 
kuriose įgyvendinami veiksmai.

Konkrečios rizikos, susijusios su geografinėmis teritorijomis

Azija, Vidurinė Azija ir Afrika
Viduržemio jūros regionas, Arti-

mieji Rytai, Persijos įlanka, Iranas, 
Irakas ir Jemenas

Šalys kandidatės ir potencialios šalys 
kandidatės

Mažos BNPj vienam gyventojui1 Paprastai tai kelia problemų Nėra duomenų (paprastai) Nėra duomenų (paprastai)

Žemas žmogaus socialinės raidos 
indeksas2 Paprastai tai kelia problemų Nėra duomenų (paprastai) Nėra duomenų (paprastai)

Politinis nestabilumas3 (ir trūkumai 
politikos, ekonomikos ir socialinių 
reikalų srityse)

Paprastai tai problema (daugiausia 
Afrikoje ir Vidurinėje Azijoje)

Paprastai tai problema (ir tai sritis, 
kurioje rizika ypač didelė)

Sisteminiai trūkumai gali turėti pasekmių 
ir valstybėms narėms

Ginkluotų ir istorinių konfliktų4 
padariniai (karo nusikaltimai, etninė 
įtampa ir pan.)

Azijoje ir Afrikoje yra vietų, kuriose 
tebevyksta pavojingi ginkluoti 
konfliktai. Apskritai toje teritorijoje 
konfliktų lygis yra vidutinis

Teritorija, kurioje geriausiai pastebi-
ma rizika dėl kelių ginkluotų konfliktų 
(jie sustiprėjo po Arabų pavasario)

Istoriniai konfliktai, keliantys grėsmę 
regiono stabilumui ir parodantys menką 
politinį regioninio bendradarbiavimo 
įsipareigojimą

Didelė korupcijos rizika5 6 Paprastai tai kelia problemų Paprastai tai kelia problemų

Didesnis lygis negu daugelyje valstybių 
narių, taigi kyla rizika, kad tai darys 
poveikį ir valstybėms narėms; prasti 
kovos su organizuotu nusikalstamumu 
rezultatai

Menkas institucijų stiprinimo įsipa-
reigojimas, silpni administraciniai ir 
finansiniai pajėgumai

Paprastai tai kelia problemų Paprastai tai kelia problemų Paprastai tai kelia problemų

Visuomenė vargiai remia plėtros 
procesą, nes procesas neskaidrus, 
nenuoseklus arba nepatikimas

Nėra duomenų Nėra duomenų

Didelė rizika, ypač atsižvelgiant į tai, kad 
egzistuoja korupcija ir bendrosios visuo-
menės ydos, ir atrodo, kad tos problemos 
yra nepakankamai sprendžiamos

Pagalbos panaudojimo problemos Nėra duomenų Nėra duomenų

Dėl prasto pagalbos panaudojimo pasi-
rengimo stojimui pagalba nėra pakanka-
mai gerai įgyvendinama, nes valdymas 
decentralizuotas, o šalių naudos gavėjų 
bendras finansavimas yra per mažas

Šaltinis: Audito Rūmai.

1 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?display=map
2 http://hdr.undp.org/en/countries
3 http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=instability_map&page=noads
4 http://www.nobelprize.org/educational/peace/conflictmap/index.html
5 http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
6 http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf
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15 
Kalbant apie pirkimą, naudos gavėjų yra daugybė, geografiniu požiūriu jie yra 
išsisklaidę ir yra finansuojami įgyvendinant įvairias priemones. Nors visi naudos 
gavėjai greičiausiai vykdys viešuosius pirkimus, ES lėšų panaudojimo taisykles jie 
gali išmanyti prasčiau negu savo nacionalines pirkimo taisykles. Taigi stebėjimas, 
kaip laikomasi ES taisyklių, gali būti nepakankamas, palyginti su įgyvendintinų 
kontrolės priemonių skaičiumi ir įvairove.

16 
Lėšų naudojimą pagal dotacijų sutartis turėtų tvirtinti išorės auditoriai. Tokių vie
tos auditorių nepriklausomumas gali būti ne toks aiškus, kaip ES auditorių.

17 
Įsteigus EIVT padėtis tapo dar sudėtingesnė, todėl reikia stipraus EIVT ir Komisijos 
veiksmų derinimo ir bendradarbiavimo.

a) EIVT ir Komisija rengia skirtingus programavimo ciklo etapus:

i) EIVT tenka užduotis programuoti ES biudžetą ir EPF finansavimą, bet už 
tai taip pat tebėra atsakinga Komisija;

ii) ES delegacijos rengia savo biudžeto prognozę, o pasiūlymus vertina įvai
rios tarpžinybinės grupės (EIVT, Komisijos departamentai);

iii) galutines programas ES Tarybos komitetui kartu teikia Komisija ir EIVT;

iv) Parlamentas vykdo patvirtintų pasiūlymų biudžeto kontrolę (išskyrus EPF, 
nes jis atskirtas nuo bendrojo biudžeto).

b) EIVT, iš dalies dėl jos įgaliojimų, taip pat kyla darbuotojų samdos problema:

i) siekiant skatinti ES institucijų ir valstybių narių sąveiką, 33 % delegacijų 
darbuotojų turėtų būti komandiruoti valstybių narių piliečiai;

ii) apskritai, ES išorės pagalbos išteklių dažnai vos pakanka, o ES delegaci
joms sunku pasamdyti ir išlaikyti kvalifikuotus pagal sutartis dirbančius 
darbuotojus;

iii) valstybių narių nacionaliniai diplomatiniai pareigūnai paprastai buvo 
samdomi suteikiant jiems aukštesnį (darbinį) rangą negu pagal ES tarny
bos nuostatus samdomiems pareigūnams. Struktūriniai užmokesčio ir kar
jeros galimybių skirtumai gali daryti neigiamą poveikį tarnybos gebėjimui 
vykdyti pareigas.
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18 
Finansiniai mechanizmai, būdingi tik ES išorės pagalbai, parodo konkrečias išorės 
pagalbos rizikas, kaip antai sunkumą tinkamai subalansuoti veiksmus, kad jie 
būtų pakankamai priderinti prie vietos poreikių ir kartų būtų pakankamai regioni
nio masto, kad būtų skatinama visuotinė tvari pažanga.

a) Parama biudžetui valdoma taikant tiesioginį centralizuotą valdymą, o Komi
sijos mokėjimo įgaliojimai priklauso nuo to, ar šalis partnerė laikosi susitartų 
išankstinių sąlygų. Tam reikia, kad būtų bent gerai apibrėžta politikos stra
tegija, stabili makroekonominė sistema ir patikimas įsipareigojimas gerinti 
valstybės finansų valdymą. Išmokėtos lėšos sujungiamos su šalies partnerės 
biudžetu ir laikoma, kad jomis padėta siekti nustatytų tikslų.

b) Susitarimams dėl įnašo su tarptautinėmis organizacijomis taikomas 
valdymas kartu su tomis organizacijomis. Finansavimas priklauso nuo to, ar 
organizacijos finansinės ir administracinės procedūros atitinka tarptautiniu 
mastu pripažįstamus standartus. Komisijos užsakymu pagal dokumentus tai 
vertina nepriklausomas auditorius. Tada lėšos išmokamos jas naudojančioms 
tarptautinėms organizacijoms.

c) Programų sąmatos atitinka decentralizuoto valdymo tvarką. Lėšas valdo 
nepriklausoma administracinė struktūra (Programų valdymo skyrius), kurią 
paskiria šaliai partnerei atstovaujantis subjektas. Programų valdymo skyrius 
Komisijai tvirtinti pagal decentralizuoto valdymo tvarką iš anksto teikia pro
gramų sąmatas, kuriose nurodyta veikla.

d) Visuose trijuose finansiniuose mechanizmuose svarbiausias su ES biudžetu 
susijęs klausimas – ar lėšos panaudotos ketintiems tikslams ir ar jos atitinka ES 
efektyvumo, veiksmingumo ir ekonomiškumo reikalavimus:

i) kalbant apie paramą biudžetui, pagrindinį rizikos veiksnį sudaro šių 
dviejų veiksnių derinys: lėšos yra pakeičiamos, o šalių partnerių viešųjų 
finansų valdymo sistemos dažnai yra silpnos. Atitikimo reikalavimams są
lygos, kurių reikia laikytis norint gauti finansavimą, yra per bendros ir jas 
galima lanksčiai aiškinti. Tačiau, kai lėšos jau būna išmokėtos, galimybių 
patikrinti, ar jos tinkamai naudojamos, yra nedaug. Vienas iš svarbiausių 
ES uždavinių, susijusių su parama biudžetui, – būti „pokyčių vektoriumi“, 
bet finansininkas, regis, nesuinteresuotas veiksmingumu, savo galimybes 
skatinti tokį tikslą itin sumažina;
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ii) skirtų ES lėšų pakeičiamumas – taip pat didelė problema sudarant susi
tarimus dėl įnašo su tarptautinėmis organizacijomis. Lėšos dažniausiai 
sutelkiamos į daugelio paramos teikėjų sudaromus fondus, tačiau įnašai 
neskiriami konkretiems dalykams. Palyginti su ES institucijomis, tarptauti
nės organizacijos turi pranašumų reputacijos požiūriu. Labai tikėtina, kad 
būdamos paramos koordinatorėmis jos padarys teigiamą įspūdį naudos 
gavėjams. ES (institucijų ir valstybių narių) įnašai nekoordinuojami, taigi 
ES turi mažesnį svertą, kai su organizacijomis veda derybas dėl sutarties 
sąlygų. Pavyzdžiui, teikdamos ataskaitas, ir JT organizacijos, ir ES institu
cijos paprastai turi ribotas galimybes gauti finansinių duomenų. Turimos 
informacijos apie veiksmus nepakanka, kad būtų galima įvertinti, ar 
įgyvendinimas buvo sėkmingas ir ar tikslai buvo pasiekti; administracinių, 
duomenys apie netiesiogines ir paramos išlaidas vis dar netikslūs. Pana
šiai, nors ES įnašai dažniausiai būna dideli, apie juos gali būti nežinoma 
ir jie gali būti nematomi, palyginti su kitais stambiais paramos teikėjais, 
pavyzdžiui, JAV;

iii) pagal programų sąmatas – dabar jos mažiau naudojamos – lėšos teikia
mos veiklai, kuri labiau telkiama vietos mastu, taigi kyla rizika, kad nebus 
pasiektas pakankamas ir tinkamas tikslas. Lėšos skiriamos konkretiems 
dalykams ir atidžiai kontroliuojamos: kiekvienas išlaidų punktas tikrina
mas ir tvirtinamas trimis lygmenimis9, ir reikia pateikti išorės auditoriaus 
ataskaitą.. Nors lėšų naudojimo rizika yra ribota, finansuojamos progra
mos gali būti neveiksmingos, jeigu nėra gerai parengtos arba neatitinka 
poreikių.

e) Galiausiai, skiriasi visų trijų finansinių mechanizmų lėšų panaudojimo rodik
liai: nors parama biudžetui ir susitarimas dėl įnašo paprastai atitinka visus jų 
biudžeto panaudojimo tikslus (biudžetas ir tvarkaraštis), bendras programų 
sąmatoms skirtas biudžetas paprastai neišnaudojamas. Kai lėšos yra sutelkia
mos į pakeičiamus biudžetus, kontrolė ir priežiūra būna sutelktos ne į paskirs
tymą pagal sutartį, bet į biudžeto vykdymo tempą.

9 Programų valdymo skyrius, 
paramą gaunanti valdžios 
institucija ir Komisija (arba 
jos delegacija), gaunanti visų 
administracinių dokumentų 
kopijas ir kurios išankstinis 
patvirtinimas reikalingas tada, 
kai išlaidos yra reikšmingos.
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Tolesni veiksmai

Komisija

19 
Turėtų būti labiau stengiamasi užtikrinti, kad paramos biudžetui sąlygos būtų 
pakankamos, kad lėšos tikrai būtų naudojamos pagal jų paskirtį.

20 
Reikėtų toliau paprastinti EIVT ir Komisijos tarnybų tarpusavio veiklos tvarką, kad 
būtų lengviau koordinuoti veiksmus ir būtų galima išvengti sutapimų.

21 
Esminis žingsnis – gerai apibrėžti poreikius ir tikslus, taip pat svarbu skatinti šalių 
partnerių politinę atsakomybę, kad būtų užtikrinta tvari plėtra. Kalbant apie 
paramos teikimą, Audito Rūmai nuolat rekomenduoja griežtinti sąlygų taikymą ir 
aktyviau vystyti politinį dialogą. Parama galbūt būtų geriau teikiama, jeigu būtų 
subalansuotas į projektus orientuotos finansavimo ir į visuotinę politiką orientuo
to finansavimo derinys. Nustačius pakankamus ataskaitų teikimo reikalavimus, 
turėtų pagerėti lėšų koordinavimas ir stebėjimas, taip pat turėtų pagerėti admi
nistracinių ir valdymo įgūdžių perdavimas, be to, šalys partnerės būtų skatinamos 
prisiimti politinę atsakomybę už projektus ir siekti būtinų reformų.



89DFP 4. Pasaulinė Europa

Naudinga medžiaga. Audito Rūmų ataskaitos ir nuomonės

Bendroji dalis

 ο Specialioji ataskaita Nr. 11/2010 „Komisijos bendros paramos biudžetui valdymas AKR, Lotynų Amerikos ir Azijos 
šalyse“

 ο Specialiojo ataskaita Nr. 15/2009 „Jungtinių Tautų organizacijų teikiama ES pagalba: sprendimų priėmimas ir 
priežiūra“ ir Nr. 3/2011 „Nuo konfliktų nukentėjusiose šalyse per Jungtinių Tautų organizacijas skirstomų ES įnašų 
efektyvumas ir rezultatyvumas“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 12/2010 „Pagrindiniam ugdymui Užsachario Afrikoje ir Pietų Azijoje skirta ES vystomoji 
pagalba“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 4/2009 „Komisijos valdymas, susijęs su nevalstybinių subjektų dalyvavimu EB vystomojo 
bendradarbiavimo procese “

Teisėtumo ir tvarkingumo klausimai

 ο EAR 2012 finansinių metų metinės ataskaitos 7 skyrius (Išorės santykiai, pagalba ir plėtra)

 ο EAR 2012 m. metinė iš aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų (EPF) finansuojamos veiklos 
ataskaita

Veiklos auditas

 ο Specialioji ataskaita Nr. 17/2013 „ES kovos su klimato kaita finansavimas išorės pagalbos teikimo kontekste“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 14/2013 „Europos Sąjungos tiesioginė finansinė parama Palestinos administracijai“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 9/2013 „Kongo Demokratinės Respublikos valdymui skiriama ES parama“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 4/2013 „ES bendradarbiavimas su Egiptu valdymo srityje“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 18/2012 „Su teisine valstybe susijusi Europos Sąjungos pagalba Kosovui“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 17/2012 „Europos plėtros fondo (EPF) įnašas į tvaraus kelių tinklo kūrimą Užsachario 
Afrikoje“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 13/2012 „Europos Sąjungos pagalba vystymuisi, teikiant geriamąjį vandenį ir pagrindines 
sanitarijos priemones Užsachario šalyse“
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 ο Specialioji ataskaita Nr. 6/2012 „Kipro turkų bendruomenei teikiama Europos Sąjungos parama“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 5/2012 „Bendroji išorės santykių informacinė sistema (CRIS)“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 1/2012 „Europos Sąjungos paramos vystymuisi, skirtos aprūpinti maistu, veiksmingumas 
Užsachario Afrikoje“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 14/2011 „Ar suteikus ES pagalbą pagerėjo Kroatijos gebėjimas valdyti po įstojimo 
skiriamas lėšas?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 3/2011 „Nuo konfliktų nukentėjusiose šalyse per Jungtinių Tautų organizacijas skirstomų 
ES įnašų efektyvumas ir rezultatyvumas“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 1/2011 „Ar Komisijos išorės pagalbos valdymo įgaliojimus perdavus iš jos būstinės į dele
gacijas pagerėjo pagalbos teikimas?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 13/2010 „Ar naujoji Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė Pietų Kaukaze (Armė
nijoje, Azerbaidžane ir Gruzijoje) pradėta taikyti sėkmingai ir rezultatyviai?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 12/2010 „Pagrindiniam ugdymui Užsachario Afrikoje ir Pietų Azijoje skirta ES vystomoji 
pagalba“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 11/2010 „Komisijos bendros paramos biudžetui valdymas AKR, Lotynų Amerikos ir Azijos 
šalyse“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 18/2009 „EPF paramos Rytų ir Vakarų Afrikos regioninei ekonominei integracijai 
veiksmingumas“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 16/2009 „Europos Komisijos vykdomas pasirengimo narystei pagalbos Turkijai valdymas“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 15/2009 „Jungtinių Tautų organizacijų teikiama ES pagalba: sprendimų priėmimas ir 
priežiūra“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 12/2009 „Vakarų Balkanams skirtų Komisijos projektų teisingumo ir vidaus reikalų srityje 
veiksmingu“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 4/2009 „Komisijos valdymas, susijęs su nevalstybinių subjektų dalyvavimu EB vystomojo 
bendradarbiavimo procese“

Reikia daugiau informacijos?

Susisiekite su Audito Rūmų atstovu spaudai.
El. paštas: press@eca.europa.eu
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(mln. EUR) (įsipareigojimai)

2014–2020 m. DFP1 2014 m. biudžetas 
(galutinis)

DFP 5 išlaidų kategorija. Padalyta pagal Komisijos 
biudžeto projektą 69 584 9 854

Institucijų administracinės išlaidos 8 226

Europos Parlamentas 1 756

Europos Vadovų Taryba ir Europos Sąjungos Taryba 534

Europos Komisija 4 694

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 355

Audito Rūmai 133

Europos išorės veiksmų tarnyba 519

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 129

Europos Sąjungos regionų komitetas 88

Europos ombudsmenas 10

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 8

Pensijos 1 450

Europos mokykla 178

Decentralizuotų agentūrų išlaidos, įtrauktos į kitas DFP 
išlaidų kategorijas1 6 838 851

1a išlaidų kategorija. Pažangus ir integracinis augimas 2 293 243

2 išlaidų kategorija. Gamtos ištekliai 388 52

3 išlaidų kategorija. Vidaus politikos 4 003 535

4 išlaidų kategorija. Europos vaidmuo pasaulyje 154 21

Iš viso administracinių išlaidų1 76 422 10 705

1  2014 –2020 m. DFP susitarta 2011 m. kainomis. Skaičiai pateikti dabartinėmis kainomis (iš Biudžeto 
GD interneto svetainės).
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Aprėptis

01 
Ši išlaidų kategorija apima administracines ES institucijų išlaidas: išlaidas dar
buotojams (užmokestis, išmokos ir pensijos), pastatus, įrangą, energiją, ryšių ir 
informacines technologijas.

02 
Metams bėgant ES taip pat įsteigė kelias įstaigas konkretiems klausimams 
spręsti1.

a) Yra šešios vykdomosios įstaigos2. Jos įsteigtos nustatytam laikotarpiui ir joms 
patikėtos valdymo užduotys, susijusios su ES programų įgyvendinimu. Įstai
gos įsikūrusios Europos Komisijos pastatuose Briuselyje arba Liuksemburge.

b) Decentralizuotos agentūros ir įstaigos pagal Europos viešąją teisę yra sava
rankiški juridiniai asmenys ir skiriasi nuo ES institucijų. Nuo 2012 m. jos veikia 
vienoje naujoje bendroje sistemoje, kuria siekiama užtikrinti jų nuoseklumą, 
veiksmingumą ir atskaitomybę (bendras požiūris). Jos yra įsikūrusios įvairiose 
valstybėse narėse ir atlieka tam tikrą funkciją įgyvendinant ES politiką, visų 
pirma jų funkcija yra susijusi su techninio, mokslinio, veiklos ir  arba regu
liuojamojo pobūdžio užduotimis. Yra 37 decentralizuotos agentūros, iš jų 34 
audituoja Audito Rūmai3. Visos agentūros, išskyrus penkias, yra visiškai finan
suojamos iš ES biudžeto4.

c) Euratomo agentūros ir įstaigos padeda siekti Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutarties (Euratomo) tikslų. Jos koordinuoja valstybių 
narių mokslinių tyrimų programas, susijusias su taikiu atominės energijos 
naudojimu, teikia žinių apie atominę energiją, užtikrina reikalingą infrastruk
tūrą ir finansavimą, taip pat užtikrina pakankamą ir saugų atominės energijos 
tiekimą.

d) Bendrosios įmonės – tai ES įstaigos (Finansinio reglamento 208 straipsnis), 
įsteigtos bendradarbiaujant su kitomis valstybėmis ir organizacijomis. Komi
sija šiuo metu dalyvauja devyniose bendrosiose įmonėse, iš kurių penkios, 
vykdant Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos 
septintąją bendrąją programą, buvo įsteigtos kaip jungtinės technologijų 
iniciatyvos.

1 Įstaigų sąrašą galima rasti 
http://europa.eu/abouteu/
agencies/index_lt.htm

2 2002 m. gruodžio 19 d. 
Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 58/2003, nustatančiu 
vykdomųjų įstaigų, kurioms 
pavedamos tam tikros 
Bendrijos programų valdymo 
užduotys, įstatus (OL L 11, 
2003 1 16, p. 1), įsteigtos šios 
šešios vykdomosios įstaigos:

 Švietimo, garso ir vaizdo bei 
kultūros vykdomoji įstaiga 
(EACEA); 
Europos mokslinių tyrimų 
tarybos vykdomoji įstaiga 
(EMTTVĮ);  
Konkurencingumo ir inovacijų 
vykdomoji įstaiga (EACI), 
dabar vietoje jos Mažųjų 
ir vidutinių įmonių reikalų 
vykdomoji įstaiga (EASME);  
Sveikatos ir vartotojų reikalų 
vykdomoji įstaiga (EAHC), 
dabar vietoje jos Vartotojų, 
sveikatos ir maisto programų 
vykdomoji įstaiga (CHAFEA);  
Mokslinių tyrimų vykdomoji 
įstaiga (REA);  
Transeuropinio transporto 
tinklo vykdomoji įstaiga 
(TENT EA), dabar vietoje jos 
Inovacijų ir tinklų programų 
vykdomoji įstaiga (INEA).

3 Iš 37 decentralizuotų agentūrų 
trys yra susijusios su bendra 
saugumo ir gynybos politika, 
jų auditą atlieka valstybių 
narių paskirtų auditorių 
kolegija.

4 Dvi agentūros naudoja iš 
savo veiklos gautas pajamas 
(Bendrijos augalų veislių 
tarnyba (BAVT) Anžė ir Vidaus 
rinkos derinimo tarnyba 
(VRDT) Alikantėje); dar 
trys agentūros yra iš dalies 
finansuojamos iš ES biudžeto 
(Europos aviacijos saugos 
agentūra (EASA) Kelne, 
Europos vaistų agentūra (EMA) 
Londone ir Europos Sąjungos 
įstaigų vertimo centras (CdT) 
Liuksemburge).
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Nustatyti faktai

Ar 2012 m. biudžetas naudotas pagal taisykles? (išlaidų 
teisėtumas ir tvarkingumas)

ο Paveikta reikšmingo klaidų lygio? NE

ο Įvertintas labiausiai tikėtinas klaidų lygis 0 %

03 
Apskritai laikoma, kad dėl šių išlaidų kylanti rizika yra menka. Pagrindinės rizikos 
kyla iš to, kad neteisingai taikomos visų organizacinių veiklų procedūros, visų 
pirma susijusios su prekių, paslaugų, darbų pirkimu ir taikymu, darbuotojų samda 
ir žmogiškųjų išteklių valdymu.

Ar išlaidos gerai valdomos ir ar jos daro poveikį? (patikimas 
finansų valdymas)

04 
Atlikdami auditus (tiek patikinimo pareiškimo, tiek veiklos auditus) esminių prob
lemų nenustatėme.

Didelės rizikos veiksniai

05 
Nors Audito Rūmų ataskaitose nenustatyta esminių problemų, susijusių su ES 
administracinio biudžeto valdymu, kelios problemos yra būdingos dėl paties 
veiklos pobūdžio. Pagrindinės biudžeto išlaidos yra susijusios su žmogiškaisiais 
ištekliais, pirkimais (viešaisiais pirkimais) ir pastatų išlaidomis. Randasi pereikvoji
mo arba abejotino lėšų naudojimo rizikos, o tai gali turėti pasekmių ES institucijų 
reputacijai.
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06 
Žmogiškieji ištekliai
Labai svarbu, kad ES institucijų žmogiškųjų išteklių politika užtikrintų galimybes 
samdyti ir išlaikyti darbuotojus, turinčius tinkamų gebėjimų, kad galėtų savaran
kiškai, kvalifikuotai ir motyvuotai teikti viešąsias valstybės tarnybos paslaugas. 
Tarnybos nuostatuose nustatytos ES valstybės tarnautojų įdarbinimo sąlygos tam 
tikrais atvejais nelanksčios:

a) Pareigūnai (nuolatiniai valstybės tarnautojai) gali būti samdomi tik rengiant 
viešuosius konkursus, kurie būna labai atrankūs (vidutiniškai konkursuose 
dėl Europos valstybės tarnautojų pareigų laimėtojais tampa maždaug 10 % 
kandidatų). Surengti tokius konkursus yra sudėtinga, dažnai tai būna ilgai 
trunkanti procedūra, nes reikia apimti visas valstybes nares, o kandidatų būna 
tūkstančiai. Dėl darbuotojų samdos proceso ilgumo ir sudėtingumo, taip 
pat dėl dalykų, susijusių su reikiamų darbuotojų skaičiaus prognoze, dažnai 
nepasamdoma tiek darbuotojų, kiek reikia. 2003–2006 m. pasamdyti tik du 
trečdaliai reikiamų darbuotojų ir buvo darbinama vis daugiau sutartininkų 
ir laikinųjų darbuotojų. Didėjant laikinųjų darbuotojų skaičiui kyla rizika, 
kad dėl tęstinumo nebuvimo ES institucijos neteks patirties ir įgūdžių. Nors 
2012 m. atliekant įstaigų auditą nenustatyta neteisėtos samdos atvejų, 17 iš 
40 tikrintų įstaigų pateiktos pastabos dėl samdos procedūrų skaidrumo ir 
vienodų sąlygų visiems paraiškas dėl darbo teikiantiems asmenims.

b) Nors darbas viešajame sektoriuje dažnai patrauklus tik ekonominių sunkumų 
laikais, vargu, ar naujiems darbuotojams bus patrauklus institucijų siūlomas 
dabartinis darbo užmokesčio lygis ir pradedančiųjų darbuotojų darbo vietos. 
Visų pirma, dabartinės pradedančiųjų darbuotojų darbo vietos (AD 5 arba 
AST 1/AST 3) daugeliui 15 ES valstybių narių piliečiui neatrodo nei konku
rencingai apmokamos, nei suteikiančios patrauklių karjeros galimybių, taigi 
ateityje kyla geografinio disbalanso rizika. Be to, įstaigos, Taryba ir ES delega
cijos gali samdyti laikinus valstybės tarnautojus, suteikdamos jiems katego
riją, atitinkančią jų profesinę patirtį. Tačiau kitos institucijos to daryti negali, 
jos gali samdyti tik žemiausios kategorijos darbuotojus, kad ir kiek patirties jie 
turėtų, o jų samdomų darbuotojų vidutinis amžius yra 34 metai.

c) Nuostatos, taikytinos dėl prastai dirbančių darbuotojų, taikomos retai.

07 
Kalbant apie viešojo ir privataus sektoriaus sąsajas ir, visų pirma, apie tai, kad 
bendrovės, turinčios su ES reikalais susijusių interesų, samdo anksčiau vyriausiai
siais pareigūnais dirbusius asmenis, nors naujomis taisyklėmis buvo padaryta tam 
tikra pažanga5 diegiant Komisijos „sukamųjų durų“ politiką, tas taisykles galima 
įvairiai interpretuoti. Pavyzdžiui, 12 mėnesių draudimo vykdyti tam tikrą veiklą 
laikotarpis taikomas tik aukšto rango valstybės tarnautojams, nors privačiame 
sektoriuje dvejų metų draudimo vykdyti tam tikrą veiklą laikotarpis yra standar
tinis dalykas. Draudimo vykdyti tam tikrą veiklą laikotarpis taikomas ankstesnius 
trejus metus dirbusių nuolatinių darbuotojų veiklai, o laikinųjų darbuotojų padė
tis tebėra neaiški.

5 Nors 2013 m. Tarnybos 
nuostatuose yra naujas 
straipsnis, kuriuo nustatytas 
dvejų metų įspėjamasis 
laikotarpis, per kurį pareigūnas 
privalo pranešti apie naujas 
pareigas, kurios gali kirstis 
su jų ankstesniu darbu, taip 
pat nustatyta, kad aukšto 
rango pareigūnams turės 
būti taikomas 12 mėnesių 
draudimo vykdyti tam tikrą 
veiklą laikotarpis. Iš visų 
institucijų reikalaujama skelbti 
metinę informaciją apie šios 
taisyklės įgyvendinimą, taip 
pat reikia pateikti vertintų 
atvejų sąrašą.
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08 
Pirkimas (viešieji pirkimai)

a) ES pirkimai turėtų būti atliekami pagal galiojančias viešųjų pirkimų taisykles. 
Nors Audito Rūmų auditoriai, tikrindami administracines išlaidas, ligi šiol pro
blemų nenustatė, pagrindinė rizika yra ta, kad gali būti prastai planuojama, 
vengiama laikytis viešųjų pirkimų taisyklių arba netaikomos teisingos viešųjų 
pirkimų procedūros. Taip pat gali būti sunku tinkamai apibrėžti atrankos ir 
sutarčių skyrimo kriterijus (pavyzdžiui, tam tikruose projektuose – statybos 
arba IT projektuose – gana įprasta, kad dėl nenumatytų poreikių pradinė 
apskaičiuota kaina gali būti per maža).

b) Taigi, kadangi sunku nustatyti tinkamą viešųjų pirkimų procedūrą ir tin
kamiausius atrankos kriterijus, pasiūlymas ne visada gali būti ekonomiškai 
naudingiausias. Panašiai, kadangi ES siekia leisti viešųjų pirkimų procedūrose 
dalyvauti kuo didesniam tiekėjų skaičiui, dėl institucijų pirkinių dydžio (dideli 
poreikiai, plati geografinė aprėptis) viešuosiuose pirkimuose gali nepajėgti 
dalyvauti MVĮ.

c) Komisijos Vidaus audito tarnyba (IAS) pabrėžė, kad reikia tobulinti tai, kaip 
institucijos perka, ir naikinti planavimo ir kontrolės procedūrų trūkumus, 
šalinti finansinio reglamento nesilaikymo atvejus, spręsti pasiūlymų vertinimo 
problemas ir problemas susijusias su tuo, kad procedūros yra nevienodos.

09 
Pastatų politika. Pastatų išlaidos yra viena iš pagrindinių sudedamųjų ES admi
nistracinio biudžeto dalių. Nuo 1996 m. institucijos teikia pirmenybę pastatų 
pirkimui, o ne ilgalaikei nuomai, nes, remiantis jų patirtimi, pirkti biurų patalpas 
yra 40–50 % pigiau negu jas nuomotis6. Kadangi iki 2013 m. ES negalėjo skolintis 
pinigų pastatų projektams finansuoti, reikėjo rasti novatoriškų jų finansavimo 
sprendimų. Tai, kad buvo naudojamos specialios paskirties įmonės ir kitokios 
sudėtingos finansavimo struktūros, galėjo turėti poveikį bendroms projekto iš
laidoms, taigi ir ekonominiam naudingumui. Investicijos į pastatus – tai ilgalaikiai 
projektai, kuriuos reikia suplanuoti ir tikroviškai įvertinti darbuotojų skaičių, o tai 
geriausiu atveju yra sudėtinga, kai biudžetas yra metinis. Dar daugiau, dėl to, kad 
ES institucijos yra sutelktos Briuselio Europos kvartale ir Liuksemburgo Kirchber
go rajone, padidėjo biurų nuomos kainos ir tai turėjo neigiamą poveikį institucijų 
gebėjimui vedant derybas dėl pastatų tose vietovėse gauti ekonomiškai palankių 
variantų.

6 Žr. Specialiąją ataskaitą 
Nr. 2/2007 dėl institucijų 
išlaidų pastatams (OL C 148, 
2007 7 2, p. 1).
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10 
Procedūros įstaigose: dėl autonominių decentralizuotų agentūrų Komisijai gali 
būti dar sudėtingiau koordinuoti ir stebėti veiksmus.

a) Dėl įstaigų skiriamų dotacijų valdymo spragų gali būti patvirtintos neteisėtos 
išlaidos. Su dotacijų valdymu susijusios ex ante ir ex post patikros dažnai būna 
nepakankamos. Agentūros, tvirtindamos naudos gavėjų deklaruotų išlaidų 
teisingumą ir tinkamumą, ne visada tikrina pagrindžiamuosius dokumentus, 
bet pasikliauna auditorių arba nacionalinių institucijų sertifikatais. Kai kuriose 
agentūrose problemų gali būti ir dėl pirkimo (viešųjų pirkimų).

b) Komisija biudžetą įgyvendina netiesiogiai, per įstaigas7. Pagal naujus 2013 m. 
Finansinio reglamento reikalavimus, decentralizuotų agentūrų metines ata
skaitas tikrina nepriklausomi išorės auditoriai, o Audito Rūmai, rengdami su 
įstaigomis susijusias specialiąsias metines ataskaitas, turėtų atsižvelgti į tokių 
nepriklausomų išorės auditorių atliktus auditus. Tokių išorės auditorių darbas 
gali būti nepakankamos kokybės, kad Audito Rūmai juo galėtų remtis.

11 
Europos mokyklos teikia išsilavinimą Europos institucijų ir įstaigų darbuotojų 
vaikams. Tai tarpvyriausybinis subjektas, valdomas valdančiosios tarybos, kurią 
sudaro visų valstybių narių švietimo ministerijų atstovai, Komisijos atstovai (Žmo
giškųjų išteklių ir saugumo DG) ir Europos mokyklų generalinis sekretorius. Pa
grindiniai sunkumai kyla dėl rizikos, susijusios su gero išsilavinimo suteikimu (tam 
poveikį daro neproporcinga išsilavinimo paklausa anglų kalbos skyriuje; darbuo
tojų įdarbinimo sąlygos, dėl kurių sunku pasamdyti mokytojų; mokyklų adminis
tracinė struktūra ir organizacija, neatnaujinta atsižvelgiant į kintančius poreikius; 
ir pasenusios finansų ir vidaus kontrolės sistemos). Vidaus audito tarnyba mano, 
kad 20 iš 35 nustatytų procesų daro didelį poveikį ir kelia didžiulę likutinę riziką.

12 
Administracinės išlaidos – grynųjų pinigų išmokos į Europos Parlamentą 
atvykstančioms lankytojų grupėms: pirmą kartą apie šią praktiką, kai moka
mos grynųjų pinigų išmokos ir kompensuojant lankytojų išlaidas nereikalaujama 
jų įrodyti, pranešta 2010 m.8, ir ji toliau taikoma, taigi kyla didelė rizika institucijos 
reputacijai.

7 Finansinio reglamento 58 
straipsnio 1 dalies c punkto 
iv papunktis ir 208 straipsnis.

8 Žr. Audito Rūmų 2010 m. 
metinės ataskaitos 7.13 ir 
7.14 punktus.
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Naudinga medžiaga, Audito Rūmų ataskaitos ir 
nuomonės

Teisėtumo ir tvarkingumo klausimai

 ο Audito Rūmų 2012 finansinių metų metinės ataskaitos 9 skyrius (Administraci
nės išlaidos)

 ο EAR 2012 m. specialiosios metinės ataskaitos dėl ES įstaigų

Veiklos auditas

 ο Specialioji ataskaita Nr. 15/2012 „Interesų konfliktų valdymas atrinktose ES 
agentūrose“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 12/2012 „Ar Komisija ir Eurostatas pagerino patikimos 
ir įtikimos Europos statistikos rengimo procesą?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 10/2012 „Darbuotojų tobulinimo veiksmingumas 
Europos Komisijoje“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 2/2011 „Tolesnės priemonės, atsižvelgiant į Specialiąją 
ataskaitą Nr. 1/2005 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos valdymo“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 13/2009 „Įgyvendinimo užduočių pavedimas vykdo
mosioms įstaigoms: ar šis pasirinkimas sėkmingas?“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 9/2009 „Europos personalo atrankos tarnybos vykdo
mos personalo atrankos veiklos efektyvumas ir veiksmingumas“

 ο Specialioji ataskaita Nr. 5/2009 „Komisijos iždo valdymas“

Reikia daugiau informacijos?

Susisiekite su Audito Rūmų atstovu spaudai.
El. paštas: press@eca.europa.eu
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Aprėptis

01 
ES viešieji pirkimai – pagrindinė politikos priemonė steigiant bendrąją rinką. Be 
kitų dalykų, viešųjų pirkimų taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad skiriant viešąsias 
sutartis būtų laikomasi SESV principų ir pagrindinių laisvių1.

02 
2011 m. 27 ES valstybių narių viešosios išlaidos darbams, prekėms ir paslaugoms 
sudarė 19,7 % jų BVP (2 406 milijardus eurų)2. Maždaug 20 % visų viešųjų išlaidų 
turi būti taikomos ES viešųjų pirkimų taisyklės. Tais pačiais metais 42 milijar
dai eurų buvo skirti ES struktūriniams fondams (ERPF, Sanglaudos fondui ir ESF), ir 
didelė dalis tų lėšų naudojama taikant viešųjų pirkimų procedūras3. 2006–2009 m. 
tarpvalstybiniai viešieji pirkimai sudarė maždaug 15 % ES skirtų sutarčių vertės4.

03 
ES daugiau kaip 250 000 perkančiųjų organizacijų per metus surengia daugiau 
kaip 2 milijonus viešųjų sutarčių skyrimo procedūrų. Perkančiosios organizacijos 
gali būti viešieji subjektai, bet gali būti ir privačios įmonės, jeigu laikomasi tam 
tikrų sąlygų.

04 
ES taip pat remia viešųjų pirkimų rinkos atvėrimą rengiant tarptautinius konkur
sus: ES pasirašė Pasaulio prekybos organizacijos bendrąjį susitarimą dėl viešųjų 
pirkimų5 ir parengė vyriausybės viešųjų pirkimų trečiosiose šalyse pagal laisvos 
prekybos susitarimų nuostatas.

05 
ES teisės aktais siekiama užtikrinti, kad visų valstybių narių bendrovės turėtų 
galimybes konkuruoti dėl viešųjų sutarčių peržengiant nustatytas ribas, taip pat 
siekiama pašalinti teisines ir administracines kliūtis dalyvauti tarpvalstybiniuose 
konkursuose, užtikrinti vienodo požiūrio principo taikymą ir, užtikrinant skaidru
mą, užkirsti kelią diskriminaciniam pirkimui:

a) dvi ES direktyvos (dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų (vandens, energijos, 
transporto ir pašto paslaugų)6 pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 
ir Komunalinio sektoriaus direktyva)7 ES ir Europos ekonominės erdvėje (EEE) 
reguliuoja tam tikros vertės viešąsias sutartis. Šios direktyvos bus pakeistos 
pataisytomis direktyvomis ir 2014 m. sausio 15 d. patvirtinta nauja direktyva 
dėl koncesijos sutarčių8 skyrimo. Sutartims dėl gynybos9 ir visuotinės svar
bos10 paslaugų taikomos kitos taisyklės;

b) ES direktyvomis nustatytos taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti skaidrumą, 
reglamentuoti procedūras, kad visi suinteresuoti konkurso dalyviai turėtų 
vienodas galimybes, ir nustatyti nediskriminacines technines specifikacijas. 
ES direktyvos yra perkeliamos į nacionalinę viešųjų pirkimų teisę, taip užtikri
nant visoje sistemoje suderintą teisinę sistemą;

1 Prekių (SESV 28 straipsnis) 
ir paslaugų (56 straipsnis) 
judėjimo laisvė, įsisteigimo 
laisvė (49 straipsnis) ir 
laisvė teikti paslaugas, 
nediskriminavimas ir vienodos 
galimybės, proporcingumas, 
skaidrumas ir tarpusavio 
pripažinimas (18–53 
straipsniai).

2 ES viešųjų pirkimų teisės aktai. 
Vertinimo ataskaitos rezultatų 
santrauka.

3 Europos Audito Rūmai. 
2011 m. metinės ataskaitos, 
p. 120 ir 152 (OL C 344, 
2012 11 12, p. 1). Tiksli skirta 
suma, panaudota taikant 
viešųjų pirkimų procedūras, 
yra nežinoma.

4 Tiesioginiai tarpvalstybiniai 
viešieji pirkimai sudaro 
tik 1,6 % skirtų sutarčių ir 
apytikriai 3,5 % 2006–2009 m. 
sutarčių vertės. Netiesioginiai 
tarpvalstybiniai viešieji 
pirkimai per užsienio įmones 
arba patronuojamąsias 
įmones tuo pačiu laikotarpiu 
sudarė 11,4 % skirtų sutarčių ir 
13,4 % jų vertės.

5 Susitarimas dėl viešųjų 
pirkimų yra daugiašalis 
susitarimas, kuriuo siekiama 
sudaryti galimybes 
tarptautinei konkurencijai ir 
nustatomos jį pasirašiusiųjų 
šalių teisės ir pareigos.

6 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2004/18/EB dėl 
viešojo darbų, prekių ir 
paslaugų pirkimo sutarčių 
skyrimo tvarkos derinimo 
(OL L 134, 2004 4 30, p. 114).

7 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2004/17/EB dėl 
subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose, vykdomų pirkimų 
tvarkos derinimo (OL L 134, 
2004 4 30, p. 1).

8 Europos Parlamentas naujas 
viešųjų pirkimų taisykles 
patvirtino 2014 m. sausio 
15 d. Valstybės narės naujas 
taisykles į nacionalinę teisę 
turi perkelti iki 2016 m. 
balandžio mėn. Naujaisiais 
teisės aktais pataisytos 
dabar galiojančios ES viešųjų 
pirkimų taisyklės ir pirmą kartą 
nustatyti bendro ES koncesijos 
sutarčių standartai, kuriais 
siekiama padidinti sąžiningą 
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c) Europos teisės aktais siekiama garantuoti, kad būtų užtikrintos konkurso 
dalyvių teisės, jeigu perkančiosios organizacijos nesilaikytų tų taisyklių11, be 
to, yra sukaupta nemenkos Europos Teisingumo Teismo praktikos, susijusios 
su ES direktyvų, taip pat vienodo požiūrio ir skaidrumo principų aiškinimu ir 
taikymu;

d) kai pirkimo vertė yra mažesnė už ribines sumas, valstybės narės gali rinktis 
taikyti ES taisykles. Be to, valstybių narių laisvė nustatyti savo nacionalines 
viešųjų pirkimų taisykles yra ribojama nustačius reikalavimą atsižvelgti į Euro
pos Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su bendraisiais vienodo požiūrio ir 
skaidrumo principais.

06 
ES institucijų ir įstaigų valdomoms išlaidoms iš ES biudžeto taip pat taikomos ES 
viešųjų pirkimų taisyklės, kaip nustatyta Finansiniame reglamente.

07 
Remiantis EBPO, viešieji pirkimai yra vyriausybės veikla, kuri dėl sudėtingumo, 
su ja susijusių finansinių srautų dydžio ir glaudžios viešojo ir privataus sektorių 
sąveikos yra labiausiai neapsaugota nuo švaistymo, sukčiavimo ir korupcijos12.

08 
Tačiau skaidrių ir atvirų viešųjų pirkimų politika gali būti svarbi kovos su korupcija 
priemonė. Biudžeto GD, Regioninės ir miestų politikos GD ir Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba yra parengę plačias viešuosius pirkimus vykdantiems ir kon
troliuojantiems vadovams skirtas gaires, kad būtų užtikrinta, kad viešųjų pirkimų 
taisyklių būtų laikomasi teisingai tiek tada, kai išlaidos yra administracinės, tiek 
tada, kai jos yra veiklos.

Nustatyti faktai

09 
Viešieji pirkimai – rizikinga sritis, kurioje nepatikimas elgesys ir praktika, pavyz
džiui, interesų konfliktai, favoritizmas, sukčiavimas ir korupcija, gali atsirasti bet 
kuriame etape, iškreipti sąžiningą konkurenciją ir atbaidyti konkurso dalyvius.

10 
Sutvarkius šią sritį sutaupoma viešųjų lėšų ir užtikrinamas geras tokių lėšų nau
dojimo valdymas, įdiegiant tvarką, kuria skatinama geriau naudoti išteklius, siekti 
didesnio efektyvumo ir mažinti favoritizmo arba korupcijos riziką viešųjų pirkimų 
srityje.

konkurenciją ir užtikrinti 
ekonomiškai naudingiausią 
variantą nustatant naujus 
sutarčių skyrimo kriterijus, 
kuriais daugiau dėmesio 
skiriama aplinkai, socialiniams 
aspektams ir inovacijoms. 
Valstybės narės naujas 
direktyvas priims ir į savo 
nacionalinę teisę perkels 
skirtingu tempu, taigi 
viešųjų pirkimų teisės aktai 
bus itin komplikuoti iki 
2016 m. sausio mėn., nes bus 
taikomos skirtingos taisyklės. 
Naujomis taisyklėmis siekiama 
supaprastinti pirkimą ir 
padidinti lankstumą leidžiant 
dažniau rinktis derybas su 
išankstiniu skelbimu apie 
pirkimą. Dėl to gali padidėti 
rizika, kad skaidrumo ir 
vienodo požiūrio principais 
grindžiamos procedūros 
nebus taikomos.

9 2009 m. liepos 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2009/81/EB dėl 
darbų, prekių ir paslaugų 
pirkimo tam tikrų sutarčių, 
kurias sudaro perkančiosios 
organizacijos ar subjektai 
gynybos ir saugumo srityse, 
skyrimo tvarkos derinimo, 
iš dalies keičianti direktyvas 
2004/17/EB ir 2004/18/EB 
(OL L 216, 2009 8 20, p. 76).

10 ES taiko bendrąsias taisykles 
dėl sutarčių dėl visuotinės 
svarbos paslaugų (energijos, 
telekomunikacijų, transporto, 
radijo ir televizijos, pašto 
paslaugų, mokyklų, sveikatos 
ir socialinių paslaugų), 
kuriomis siekiama padidinti 
konkurencingumą kartu 
atsižvelgiant į nacionalinių 
sistemų įvairovę.

11 Taisomųjų veiksmų direktyva: 
2007 m. gruodžio 11 d. 
Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2007/66/
EB, iš dalies keičianti Tarybos 
direktyvas 89/665/EEB ir 
92/13/EEB dėl viešųjų sutarčių 
skyrimo peržiūros procedūrų 
veiksmingumo didinimo (OL L 
335, 2007 12 20, p. 31).

12 EBPO Kovos su viešųjų pirkimų 
procedūrų pažeidimais gairės: 
viešųjų pirkimų sąžiningumas 
(www.oecd.org/gov/ethics/
integrityinpublicprocurement.
htm).
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11 
Tai, kad Komisija vykdydama savo pirkimus taiko preliminarias sutartis, gali riboti 
MVĮ galimybes patekti į rinką – tada reikiamas paslaugas galėtų teikti tik didelės 
organizacijos.

12 
Taip pat kyla rizika, kad sėkmingi pirkimai gali būti atliekami už sumas, kurios tik 
truputį mažesnės už ribas, taikytinas pagal viešųjų pirkimų taisykles.

13 
Tai, kad valstybėse narėse yra daugybė perkančiųjų organizacijų, valdančių 
įvairaus dydžio biudžetus, turinčių labai skirtingų administracinių gebėjimų, 
vykdančių viešuosius pirkimus sudėtingoje teisinėje aplinkoje, kurioje gausu ES, 
nacionalinių ir, kartais, regioninių reikalavimų, reiškia, kad gali būti klaidų. Be to, 
dėl teisinės sistemos sudėtingi viešieji pirkimai gali tapti dar nelankstesni, taigi 
gali padidėti ir administracinės pirkimo išlaidos.

14 
Iš Audito Rūmų atitikties auditų matyti, kad sanglaudos srityje nuolat daugėja 
klaidų, susijusių su viešųjų pirkimų reikalavimų laikymusi. Audito Rūmai taip pat 
pastebėjo, kad įvairios klaidos, darančios neigiamą poveikį šių sutarčių valdy
mui, sudaro didelę dalį įvertintų sanglaudos srities klaidų. Pavyzdžiui, 2012 m. 
kiekybiškai įvertintos klaidos, susijusios su ES arba nacionalinių viešųjų pirkimų 
taisyklių nesilaikymu, sudarė 52 % įvertinto klaidų lygio regioninės politikos srity
je (labiausiai tikėtinas klaidų lygis (MLE) buvo 6,8 %) ir 26 % įvertinto klaidų lygio 
užimtumo ir socialinių reikalų srityje (MLE buvo 3,2 %)13.

15 
Remiantis Audito Rūmų patirtimi, dažniausi viešųjų pirkimų procedūrų pažeidi
mai yra šie:

a) nepagrįstas tiesioginis sutarčių skyrimas, įskaitant tiesioginį papildomų darbų 
arba paslaugų, viršijančių ES ir nacionalinėse taisyklėse nustatytas ribas, 
skyrimą;

b) sutarčių suskaidymas siekiant apeiti viešųjų pirkimų taisykles;

c) nepakankamai viešinami arba visai neviešinami konkursai ir (arba) sprendimai 
dėk sutarties skyrimo;

d) taikomos netinkamos techninės specifikacijos ir atrankos kriterijai, ribojantys 
konkurenciją;

e) pasiūlymams vertinti taikomi neteisėti metodai;

13 Europos Audito Rūmų 2012 m. 
metinių ataskaitų 5.26, 5.33, 
6.10 ir 6.15 punktai.
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f) vykdant skyrimo procedūrą pažeidžiamas vienodo požiūrio į konkurso daly
vius principas;

g) esminiai sutarčių sąlygų pakeitimai, kai sutartis jau būna paskirta ir

h) dokumentacijos trūkumai (konkurso dokumentų, vertinimo procedūrų).

Ką reikia padaryti ir ką Audito Rūmai rekomendavo 
anksčiau

16 
Remiantis Audito Rūmų patirtimi, įgyta atliekant viešųjų pirkimų auditą, vis ky
lančios reikalavimų nesilaikymo problemos, dėl kurių būna daug klaidų, turinčių 
poveikį sandorių teisėtumui ir tvarkingumui, yra susijusios su silpnu galiojančių 
taisyklių įgyvendinimu ir tuo, kad dar yra ką tobulinti įgyvendinimo lygmeniu.

17 
Komisijos vardu atlikus kelis vertinimus, ES viešųjų pirkimų taisyklės buvo supa
prastintos. Tačiau naujomis direktyvomis (jos turės būti įgyvendintos per ateinan
čius 24 mėnesius)14 perkančiosioms organizacijoms nustatyti reikalavimai į savo 
pirkimo politiką įtraukti socialinius ir aplinkos aspektus. Naujaisiais teisės aktais 
perkančiosioms organizacijoms taikomos procedūros buvo supaprastintos, bet 
gali būti sunkiau nustatyti, ar taikomi vienodo požiūrio ir skaidrumo principai. Be 
to, taikant tas taisykles atsiras daugiau subjektyvumo ir sudėtingumo, nes sociali
niai ir aplinkos dalykai priklausys nuo to, kaip jie bus interpretuojami.

18 
Tiek ES, tiek ir už jos ribų Komisija galėtų vykdyti gerosios praktikos pavyzdžių 
rinkimo ir sklaidos funkciją, kad valstybių narių politikos formuotojai galėtų 
mokytis vieni iš kitų. Komisija galėtų sudaryti sąlygas šioje srityje kurti valstybių 
narių tinklus ir koordinuoti jų veiksmus.

14 Dėl 2011 m. gruodžio mėn. 
pasiūlymų Taryba susitarė 
2013 m. birželio mėn., 
o Europos Parlamentas juos 
patvirtino 2014 m. sausio 
15 d. (2014 m. vasario 26 d. 
Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2014/24/
ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 
panaikinama Direktyva 
2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, 
p. 65); 2014 m. vasario 26 d. 
Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2014/23/
ES dėl koncesijos sutarčių 
skyrimo (OL L 94, 2014 3 28, 
p. 1); 2014 m. vasario 26 d. 
Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2014/25/
ES dėl subjektų, vykdančių 
veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose, vykdomų 
pirkimų, kuria panaikinama 
Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 
2014 3 28, p. 243).
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Naudinga medžiaga, Audito Rūmų ataskaitos ir nuomonės

 ο ES kovos su korupcija ataskaitos IV skyrius „Viešieji pirkimai“ (COM(2014) 38 final, 2014 m. vasario 3 d.

 ο Nuomonė Nr. 4/2011 dėl Komisijos Žaliosios knygos dėl viešųjų pirkimų politikos modernizavimo

 ο ES viešųjų pirkimų teisės aktai: vertinimo ataskaitos rezultatų santrauka (http://ec.europa.eu/internal_market/
publicprocurement/docs/modernising_rules/executivesummary_en.pdf)

 ο Vidaus rinkos ir paslaugų GD interneto svetainė

 ο Audito Rūmų 2012 m. metinės ataskaitos 1 skyriaus 5 dalis ir 6 skyrius

 ο Europos kovos su sukčiavimu tarnyba: „Raudonos vėliavėlės viešuosiuose pirkimuose ir sukčiavimo sistemos“ 
(Red flags in public procurement / fraud schemes)

Reikia daugiau informacijos?

Susisiekite su Audito Rūmų atstovu spaudai
E. paštas: press@eca.europa.eu

Šią padėties apžvalgą Audito Rūmai priėmė 2014 m. liepos 25 d. Liuksemburge 
įvykusiame posėdyje.

 Audito Rūmų vardu

 Pirmininkas
 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA



KAIP ĮSIGYTI EUROPOS SĄJUNGOS LEIDINIŲ

Nemokamų leidinių galite įsigyti:

•  vieną egzempliorių: 
svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  daugiau negu vieną egzempliorių / plakatą / žemėlapį: 
Europos Sąjungos atstovybėse (http://ec.europa.eu/represent_lt.htm),  
ES nepriklausančių šalių delegacijose (http://eeas.europa.eu/delegations/index_lt.htm),  
susisiekę su tarnyba Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_lt.htm) 
arba paskambinę numeriu 00 800 6 7 8 9 10 11 (nemokamai visoje ES (*).
(*) Informacija teikiama nemokamai, daugelis skambučių taip pat nemokami (nors kai kurie ryšio paslaugų teikėjai gali imti mokestį, 
 taip pat gali reikėti mokėti, jeigu skambinsite taksofonu arba viešbučio telefonu).

Parduodamų leidinių galite įsigyti:

• svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Prenumeruoti leidinius galite:

•  susisiekę su Europos Sąjungos leidinių biuro platintojais 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_lt.htm).
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