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Valstybių narių lėšų panaudojimo planai parengti vadovaujantis 
ES 2020 m. tikslais, bet veiksmingumo vertinimo priemonės 
pernelyg sudėtingos, – teigia auditoriai 

Nepaisant kai kurių iš pradžių iškilusių sunkumų, Europos Komisija ir ES valstybės narės lėšų 
panaudojimo planuose sėkmingai nustatė nacionalinius investicijų poreikius, tikslus ir 
numatomus rezultatus – nurodoma naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje. Šiais planais taip 
pat remiama 2020 m. ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategija. Tačiau buvo 
sukurta per daug veiksmingumo rodiklių ir nebuvo suderinta keletas svarbių apibrėžčių.  

ES valstybės narės pasirašo vadinamuosius „partnerystės susitarimus“ su Europos Komisija. Tai 
strateginiai investicijų planai, kurie parodo jų nacionalinius lėšų panaudojimo prioritetus taikant 
Europos regioninės plėtros fondą, Sanglaudos fondą ir Europos socialinį fondą. Numatoma, kad iš 
trijų fondų remiamos ir pagal veiksmų programas vykdomos investicijos 2014–2020 m. iš viso 
sudarys apie 350 milijardų eurų, o tai sudaro apie trečdalį ES biudžeto.  

Auditoriai išnagrinėjo, ar Komisija veiksmingai derėjosi dėl šių susitarimų ir veiksmų programų, 
siekdama tikslingiau panaudoti ES lėšas atsižvelgiant į „Europa 2020“ strategijos prioritetus, ir ar 
buvo tinkamai nustatomos veiksmingumui skirtos sąlygos. Jie atliko vizitus į Ispaniją, Airiją, 
Kroatiją, Lenkiją, Rumuniją ir Daniją. 

„Sanglaudos politikos teisės aktai buvo priimti prieš pat 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpį, – teigė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Ladislav Balko. – 
Nepaisant šio sunkumo, Komisija veiksmingai sudarė partnerystės susitarimus ir veiksmų 
programas bei padėjo ES lėšas tikslingai panaudoti augimui ir darbo vietų kūrimui, kurie remiami 
strategijoje „Europa 2020 m.“. Tačiau norint pasiekti rezultatų taip pat reikės, kad nemažai 
prisidėtų nacionaliniai biudžetai ir būtų vykdomos struktūrinės reformos. Tai rodo, kad Komisija 
labiau naudojasi šiais fondais siekdama daryti įtaką ekonomikos valdymui valstybėse narėse.“ 

Auditoriai teigia, kad daugumos išnagrinėtų 2014–2020 m. programų atveju Komisija ir valstybės 
narės sėkmingai nustatė konkrečius tikslus ir tai, kaip jie turi būti vykdomi. Tačiau sąvokos 
„išdirbis“ ir „rezultatas“ neturi vienos apibrėžties, o įvairiuose fonduose nėra jokio suderinto 
požiūrio į bendrų rodiklių naudojimą. Be to, tūkstančiai valstybėse narėse sukurtų konkrečių 
veiksmingumo rodiklių negali būti subendrinti ES lygmeniu. Negana to, dėl programų struktūros 
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padidėja duomenų, kurie turi būti surinkti, kiekis. Dėl to atsiras papildoma administracinė našta, 
tačiau dar neaišku, kaip šie duomenys bus panaudoti.  

Auditoriai pateikia keletą rekomendacijų Komisijai ir valstybėms narėms, kad būtų pagerintas 
partnerystės susitarimų ir veiksmų programų vykdymas. 

Valstybės narės turėtų: 

• pateikti Komisijai būtiną finansinę informaciją, kad ji galėtų veiksmingai stebėti, kaip 
laikomasi lėšų panaudojimo taisyklių; 

• nebenaudoti nereikalingų konkrečioms programoms skirtų rodiklių;  

• užtikrinti, kad būtų surenkami bendrai finansuotų intervencijų poveikio nustatymui 
reikalingi duomenys. 

Komisija turėtų: 

• užtikrinti, kad jos teisėkūros pasiūlymai, susiję su laikotarpiu po 2020 m., būtų pateikti 
laiku; 

• užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi lėšų panaudojimo taisyklių; 

• pateikti bendrą sąvokų „išdirbis“ ir „rezultatas“ apibrėžtį ir pasiūlyti jas įtraukti į Finansinį 
reglamentą; 

• nustatyti rodiklius, kurie yra tinkamiausi nustatant ES finansavimo 2014–2020 m. poveikį; 

• skleisti valstybių narių gerąją patirtį vertinant ES intervencijų poveikį ir skatinti lyginamąją 
analizę; 

• kai tai tikslinga, taikyti veiksmingumu grindžiamo biudžeto koncepciją, kuria ištekliai 
susiejami su rezultatais.  

 

Specialioji ataskaita Nr. 2/2017: „Komisijos derybos dėl 2014–2020 m. partnerystės susitarimų ir 
sanglaudos programų: lėšos naudojamos tikslingiau atsižvelgiant į strategijos „Europa 2020“ 
prioritetus, tačiau veiksmingumo vertinimo tvarka darosi vis sudėtingesnė“ paskelbta 23 ES 
kalbomis. 

 


