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PAGRINDINIAI SANGLAUDOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PO 2020 M. SUPAPRASTINIMO 

PRINCIPAI IR SRITYS, KURIOSE REIKIA IMTIS SUPAPRASTINIMO. SANTRAUKA 

I. Sanglaudos politika yra pagrindinė ES investicinė priemonė, kurią bendrai įgyvendina 

Komisija ir valstybės narės. Metai iš metų šios politikos įgyvendinimas tapo labai 

kompleksiškas. Reaguodama į tai Komisija pasiūlė daug 2014–2020 m. laikotarpio 

supaprastinimo priemonių. Šių priemonių įgyvendinimo rezultatai buvo nevienareikšmiai. 

Europos Parlamentas, valstybės narės ir Komisija yra bendrai sutarę, kad laikotarpiu po 

2020 m. reikia toliau paprastinti sanglaudos politikos įgyvendinimą. 

II. Šiuo apžvalginiu pranešimu prisidedama prie diskusijų dėl sanglaudos politikos po 

2020 m. įgyvendinimo supaprastinimo. Tai yra ne audito ataskaita, o peržiūra, grindžiama 

viešai prieinama informacija ir ankstesne mūsų audito veikla šioje srityje. 

III. Mes nustatėme, kad nebuvo bendro sutarimo dėl supaprastinimo tikslų, t. y. kodėl, 

kam ir kaip reikia supaprastinti. Remdamiesi tarptautine patirtimi, pavyzdžiui, Komisijos, 

EBPO ir tinklo „RegWatchEurope“, nustatėme keturis pagrindinius veiksmingo 

supaprastinimo principus, kurie mūsų manymu, yra būtini siekiant paskatinti sanglaudos 

politikos supaprastinimo proceso proveržį po 2020 m.:  

• reikia aiškiai apibrėžtos administracinių procedūrų supaprastinimo strategijos; 

• įrodymais grindžiamas struktūrinis požiūris yra itin svarbus siekiant suprasti 

kompleksiškumą ir pasiūlyti supaprastinimą; 

• užtikrinant veiksmingą supaprastinimą reikia tvirto Komisijos, Europos Parlamento, 

Tarybos ir valstybių narių įsipareigojimo; 

• atskaitomybė ir veiklos rezultatai: supaprastinimas pats savaime nėra tikslas ir 

neturėtų kelti pavojaus pasiekimams stiprinant vidaus kontrolę. 

IV. Mūsų darbas paskatino nustatyti penkias sanglaudos politikos supaprastinimui itin 

svarbias sritis. Šioms sritims turėtų būti skiriamas ypatingas Komisijos, Europos Parlamento, 

Tarybos ir valstybių narių dėmesys. 
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• ES teisės aktai ir gairės. Supaprastinimas prasideda nuo paprastų, aiškių ir pastovių 

taisyklių ir geresnio taisyklių, susijusių su įvairiais fondais ir programomis, suderinimo.  

• Veiksmų programų (VP) valdymo struktūra. Esama apytikriai 1 400 institucijų, 

atsakingų už daugiau kaip 390 veiksmų programų valdymą ir auditą valstybėse 

narėse. Todėl kyla sunkumų siekiant veiksmingai įgyvendinti sanglaudos politiką. 

Optimizuojant veiksmų programas ir atsakingas institucijas sudaromos sąlygos 

pasiekti masto ekonomijos ir suteikiamos galimybės sumažinti paramos gavėjams 

tenkančias administracines sąnaudas ir naštą.  

• Administracinis neveiksmingumas atrenkant ir įgyvendinant sanglaudos projektus 

(įskaitant perteklinį reglamentavimą). Valstybėse narėse supaprastinimu taip pat 

turėtų būti kovojama su pertekliniu reglamentavimu, taip pat nereikalingais 

administraciniais projektų atrankos ir stebėjimo reikalavimais. Esama didelių 

sutaupymo galimybių geriau panaudojant šiuolaikines technologijas. 

• Sąlygomis grindžiamų supaprastinto sąnaudų skaičiavimo būdų (SSSB) ir kitų rūšių 

priemonių taikymas. SSSB galima sumažinti paramos gavėjams tenkančią 

administracinę naštą ir padėti sumažinti jų patiriamas įgyvendinimo sąnaudas. 

Komisija ir valstybės narės turi užtikrinti, kad supaprastinimo galimybe, suteikiama 

mokėjimu pagal įvykdytas sąlygas, būtų naudojamasi kartu didesnį dėmesį skiriant 

veiksmingumui.  

• Veiksmingesnės ir efektyvesnės kontrolės priemonės. Mūsų audito patirtis rodo, kad 

Komisijai reikia nustatyti aiškią valdymo patikrinimų, kuriuos atlieka VI, TĮ ir TI, 

aprėpties ir dažnumo nustatymo tvarką. Valstybės narės turi spręsti administracinio 

neveiksmingumo (pavyzdžiui, dokumentų pateikimo kelis kartus) ir su tuo susijusios 

paramos gavėjams tenkančios administracinės naštos problemą.  

 



7 

ĮVADAS 

ES sanglaudos politika  

1. Sanglaudos politika siekiama mažinti valstybių narių ir regionų išsivystymo lygių 

skirtumus1. Sanglaudos politika yra pagrindinė ES investicinė priemonė, įgyvendinama 

naudojantis Sanglaudos fondu, Europos regioninės plėtros fondu (ERPF) ir Europos 

socialiniu fondu (ESF), kurių bendras biudžetas – 350 milijardų eurų 2014–2020 m. 

laikotarpiui2.  

ES priemonės 2014–2020 m. sanglaudos politikos įgyvendinimui supaprastinti  

2. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu nustatyta daug priemonių sanglaudos 

politikos įgyvendinimui supaprastinti. Yra dviejų rūšių supaprastinimo priemonės – 

privalomos ir neprivalomos. Privalomos priemonės apima taisyklių, bendrų rodiklių, 

proporcingos kontrolės ir e. sanglaudos suderinimą3 ir privalomą supaprastinto 

sąnaudų skaičiavimo būdų (SSSB) naudojimą ESF projektams, kuriems skiriama 50 000 

eurų neviršijanti viešoji parama4. Neprivalomos supaprastinimo priemonės apima 

                                                      

1 Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnis (OL C 326, 2012 10 26, p. 13–390), Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 174 straipsnis (OL C 326, 2012 10 26, p. 47–390). 

2 http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/what/investment-policy/. 
3 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, 

kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, 
Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir 
žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui 
taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 
(OL L 347, 2013 12 20, p. 320–469). 

4 Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 14 straipsnio 4 dalis (OL L 347, 2013 12 20, p. 470–486). 
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vadovaujančiųjų ir tvirtinančiųjų institucijų (VI ir TI) sujungimą ir didesnių galimybių 

naudoti supaprastinto sąnaudų skaičiavimo būdus (SSSB) suteikimą5. 

3. 2014–2020 m. Bendrųjų nuostatų reglamente (BNR) pabrėžiama abipusė 

Komisijos ir valstybių narių atsakomybė už sanglaudos politikos įgyvendinimo 

supaprastinimą6. Valstybės narės turėjo savo veiksmų programose (VP) apibendrinti 

savo paramos gavėjams tenkančios administracinės naštos įvertinimą ir, jei reikalinga, 

administracinei naštai sumažinti reikalingus veiksmus ir tvarkaraštį7.  

2016 m. pasiūlytos papildomos supaprastinimo priemonės 

4. 2016 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl esminės Finansinio 

reglamento, kuriuo reglamentuojamas ES biudžeto vykdymas, taip pat BNR ir sektorių 

reglamentų dėl ESI fondų peržiūros8 (vadinamojo Omnibuso reglamento). 2017 m. 

Audito Rūmai paskelbė nuomonę dėl Komisijos teisėkūros pasiūlymo projekto9. Du 

                                                      

5 Antra dalis, 2013 m. gruodžio 17 d. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 67–68 straipsniai 
(OL L 347, 2013 12 20, p. 320–469) ir Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 14 straipsnis 
(OL L 347, 2013 12 20, p. 470–486). 

6 2013 m. gruodžio 17 d. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 4 straipsnio 10 dalis (OL L 347, 
2013 12 20, p. 320–469). 

7 2013 m. gruodžio 17 d. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 6 dalis (OL L 347, 
2013 12 20, p. 320–469). 

8 Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2012/2002, (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) 
Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimas Nr. 541/2014/ES, COM(2016) 605 final, Briuselis, 2016 m. rugsėjo 14 d. 

9 Audito Rūmų nuomonė Nr. 1/2017 (pagal SESV 322 straipsnį) dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) 
Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 
Nr. 541/2014 – Finansinio reglamento peržiūra – 2012 m. spalio 25 d. Europos 
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pagrindiniai tikslai, kuriais paremta ši peržiūra, yra supaprastinimas ir lankstumas. 

Galutinis Omnibuso reglamento tekstas turi būti priimtas iki 2018 m. vidurio, t. y. 

ketvirtais šio programavimo laikotarpio metais. 

5. Kiekvienu iš paskutinių trijų programavimo laikotarpių (2000–2006 m., 2007–

2013 m. ir 2014–2020 m.), praėjus apytikriai dvejiems metams nuo kiekvieno 

programavimo laikotarpio pradžios, Komisija pasiūlydavo ad hoc reformų10 

darbotvarkę, kuria buvo siekiama supaprastinimo. 

Raginimas toliau paprastinti sanglaudos politikos įgyvendinimą laikotarpiu po 

2020 m. 

6. 2015 m. Komisija įsteigė aukšto lygio darbo grupę, turinčią stebėti supaprastinimą 

paramos gavėjams, gaunantiems ESI fondų paramą 2014–2020 m. programavimo 

laikotarpiu11. 2017 m. ši aukšto lygio darbo grupė pateikė savo išvadas ir 

rekomendacijas dėl sanglaudos politikos po 2020 m., kuriose daugiausia rėmėsi savo 

programos įgyvendinimo patirtimi iki 2014–2020 m. laikotarpio. 

                                                      

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). 

10 Komisijos komunikatas dėl „Darbotvarkės 2000“, skirtas stipresnei ir platesnei Sąjungai, 
dokumentas parengtas remiantis COM(97) 2000 final; Europos Komisijos komunikatas iš 
Europos Vadovų Tarybos, „Europos ekonomikos atkūrimo planas“, COM(2008) 800 final, 
2008 m. lapkričio 26 d., Briuselis; 2015 m. liepos 10 d. Komisijos sprendimas, kuriuo 
įsteigiama aukšto lygio nepriklausomų ekspertų grupė supaprastinimo Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų paramos gavėjams stebėjimo klausimais, C(2015) 4806 
final, 2015 m. liepos 10 d., Briuselis. 

11 2015 m. liepos 10 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama aukšto lygio nepriklausomų 
ekspertų grupę supaprastinimo Europos struktūrinių ir investicijų fondų paramos 
gavėjams stebėjimo klausimais, C(2015) 4806 final. 
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7. Europos Parlamentas12 ir Taryba13 taip pat pateikė savo nuomones dėl sanglaudos 

politikos ateities ir supaprastinimo galimybių. 2017 m. birželio mėn. Komisija pristatė 

diskusijoms skirtą dokumentą, kuriame yra daug pasiūlymų dėl sanglaudos politikos 

supaprastinimo14. Regionų komitetas 2016 m.15 pareiškė savo nuomonę dėl ESI fondų 

supaprastinimo, 2017 m.16 pateikė nuomonę dėl sanglaudos politikos ateities po 

2020 m. ir 2018 m.17 – dėl aukšto lygio darbo grupės išvadų ir rekomendacijų.  

8. Be to, kai kurios valstybės narės išdėstė savo nuomonę ir lūkesčius dėl sanglaudos 

politikos įgyvendinimo supaprastinimo laikotarpiu po 2020 m. Gavome paskelbtus 

pozicijos dokumentus iš Vokietijos18, Austrijos19, Čekijos20 ir Lenkijos21. Taip pat 

pasikeitėme nuomonėmis su Nyderlandų ekonomikos ministerija ir Danijos verslo 

institucija. 

                                                      

12 2017 m. birželio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES sanglaudos politikos po 
2020 m. pagrindinių elementų (2016/2326(INI)) ir 2015 m. lapkričio 26 d. rezoliucija dėl 
siekio supaprastinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką ir orientuoti ją į rezultatus 
(P8_TA(2015)0419). 

13 2017 m. lapkričio 15 d. Tarybos išvados Nr. 657/17 dėl sinergijos ir supaprastinimo 
rengiant sanglaudos politiką po 2020 m. 

14 2017 m. birželio 28 d. Europos Komisijos diskusijoms skirtas dokumentas dėl ES finansų 
ateities, COM(2017) 358. 

15 2016 m. spalio 11 d. Europos regionų komiteto nuomonė „ESI fondų supaprastinimas iš 
vietos ir regionų valdžios institucijų perspektyvos“, Nr. CDR 8/2016. 

16 2017 m. gegužės 11 d. Regionų komiteto nuomonė „Sanglaudos politikos ateitis po 
2020 m.“, Nr. CDR 1814/2016. 

17 2018 m. sausio 31. – vasario 1 d. Regionų komiteto nuomonė „Aukšto lygio grupės 
supaprastinimo klausimais galutinės išvados ir rekomendacijos laikotarpiui po 2020 m.“, 
COTER-VI/035. 

18 „Gemeinsame Stellungnahme der Bundesregierung und der Länder zur Kohäsionspolitik 
der EU nach 2020“ Berlynas, 2017 m. birželio 20 d. 

19 Dokumentas „ES sanglaudos politika po 2020 m., supaprastinimas ir diferencijavimas“, 
pagrįstas „Bund-Länder“ ekspertų grupės diskusija, 2018 m. sausio mėn. 

20 Čekijos perspektyvos dėl sanglaudos politikos ateities po 2020 m. pristatymas, Briuselis, 
Čekijos Respublikos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje, 2018 m. sausio 25 d. 

21 „Wstępne stanowisko Rządu RP ws. polityki spójności po 2020 r. przyjęte przez Komitet 
do Spraw Europejski w dniu“, 2017 m. liepos 17 d. 
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9. Šių ES institucijų ir kitų įstaigų nuomonės dėl sričių, kuriose labiausiai reikia 

supaprastinimo, sutapo (žr. I priedą). Dažniausiai nurodomi elementai:  

- taisyklės ir reglamentai (taisyklių daugėjimas, sudėtingumas, vėlavimas, 

nesuderinamumas ir teisinio tikrumo nebuvimas); 

- valdymas ir kontrolė (besidubliuojantis, neproporcingas ir skirtingas taisyklių 

aiškinimas) ir 

- didelis veiksmų programų skaičius ir sudėtinga institucinė tvarka. 

Šis apžvalginis pranešimas  

10. Tikslas, kurio siekiama šiuo apžvalginiu pranešimu – prisidėti rengiant teisės aktų 

dėl Sanglaudos politikos po 2020 m. rinkinį ir rengiant diskusijas dėl Sanglaudos 

politikos po 2020 m. įgyvendinimo supaprastinimo.Tai yra ne audito ataskaita, o 

peržiūra, grindžiama viešai prieinama informacija ir mūsų šioje srityje anksčiau vykdyta 

audito veikla. Komisijai pateikus savo pasiūlymą dėl teisės aktų sistemos, kuri bus 

taikoma po 2020 m., ketiname pateikti nuomonę dėl teisėkūros pasiūlymo, kuriame, 

inter alia, bus nurodytos priemonės, kurių reikia imtis siekiant supaprastinti sanglaudos 

politikai taikomas taisykles.  

11. Remdamiesi tarptautine patirtimi, pavyzdžiui, Komisijos, EBPO ir tinklo 

„RegWatchEurope“, pirmoje apžvalginio pranešimo dalyje pateikiame bendruosius 

principus, kuriuos laikome reikalingais valdant supaprastinimo procesą. Antroje dalyje 

analizuojame keletą konkrečių pasiūlymų, kuriuos pateikė ES institucijos ir ekspertai. 

Dėmesį sutelkiame į penkias sritis, kurios, mūsų manymu, yra itin svarbios siekiant 

veiksmingo supaprastinimo.  

12. Mūsų nuomonė grindžiama: 

- mūsų ankstesne audito veikla (žr. II priedą); 
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- pokalbiais su Komisijos pareigūnais iš Regioninės ir miestų politikos generalinio 

direktorato (REGIO GD), Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio 

direktorato (EMPL GD) ir Komisijos Vidaus audito tarnybos (VAT), konsultacijomis 

su valstybių narių audito institucijų (AI) atstovais ir pokalbiais su išorės subjektais 

(EBPO ir kitomis įstaigomis, užsiimančiomis administracinės naštos mažinimu);  

- apskritai administracinių procedūrų supaprastinimo ataskaitų peržiūra, visų pirma 

atsižvelgiant į sanglaudos politiką; 

- administracinių procedūrų, kuriomis reglamentuojama projektų atranka ir 

įgyvendinimas 12 valstybių narių veiksmų programose (žr. III priedą), pagal kurias 

teikiama finansinė parama MVĮ, peržiūra ir 

- Komisijos, Europos Parlamento, Tarybos ir Regionų komiteto pasiūlymų dėl 

sanglaudos politikos supaprastinimo ir atrinktų valstybių narių pozicijų peržiūra 

(žr. 6–8 dalis). 

13. Komisijai buvo suteikta galimybė pateikti pastabas dėl šio pranešimo projekto 

prieš baigiant jį rengti. Komisija pateikė keletą faktinių paaiškinimų, kuriuos, mūsų 

manymu, būtų tikslinga įtraukti į šį apžvalginį pranešimą. 

PAGRINDINIAI SANGLAUDOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO SUPAPRASTINIMO PRINCIPAI 

14. Sanglaudos politikos supaprastinimui reikia principų, kuriais būtų sisteminamos 

diskusijos ir kuriais vadovautųsi suinteresuotieji subjektai priimdami sprendimus dėl 

kito programavimo laikotarpio – kodėl, kam ir kaip reikia supaprastinti. Todėl 

nustatėme keturis pagrindinius principus: 
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I PAGRINDINIS PRINCIPAS: reikia aiškiai apibrėžtos administracinių procedūrų 

supaprastinimo strategijos;  

II PAGRINDINIS PRINCIPAS: įrodymais grindžiamas struktūrinis požiūris yra itin 

svarbus siekiant suprasti kompleksiškumą ir pasiūlyti supaprastinimą;  

III PAGRINDINIS PRINCIPAS: užtikrinant veiksmingą supaprastinimą reikia tvirto 

Komisijos, Europos Parlamento, Tarybos ir valstybių narių įsipareigojimo ir 

IV PAGRINDINIS PRINCIPAS: atskaitomybė ir veiklos rezultatai: supaprastinimas pats 

savaime nėra tikslas ir neturėtų kelti pavojaus pasiekimams stiprinant vidaus 

kontrolę. 

 

Reikalinga aiškiai apibrėžta administracinių procedūrų supaprastinimo strategija  

Administracinių procedūrų supaprastinimas. Aplinkybės 

15. EBPO tvirtina, kad administracinių procedūrų supaprastinimo tikslas yra padidinti 

operacijų su piliečiais ir įmonėmis veiksmingumą nesumažinant reglamentavimo 

naudos22 ir sumažinti reglamentavimo sudėtingumą ir netikrumą ir nereikalingą 

biurokratizmą mažinant nereikalingą naštą, atsirandančią dėl biurokratijos ir 

popierizmo23. Tokių strategijų struktūra turėtų būti aiški ir apimti tinkamai pagrįstus 

išmatuojamus tikslus, išteklius, terminus, išdirbius ir rezultatus, taip pat stebėjimo ir 

vertinimo mechanizmus. 

                                                      

22 EBPO (2006 m.), „Biurokratizmo mažinimas. Nacionalinės administracinių procedūrų 
supaprastinimo strategijos“, p. 21. 

23 EBPO (2009 m.), „Kliūčių administracinių procedūrų supaprastinimo strategijoms 
šalinimas. Politikos formuotojams skirtos gairės“, p. 5. 
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16. EBPO rekomenduoja priimant sprendimą dėl supaprastinimo priemonių atsižvelgti 

ne tik į reguliavimo iniciatyvos įgyvendinimo sąnaudas, bet ir į jos naudą24. Komisija 

pritaria šiai nuomonei ir mano, kad dėl to gali būti per daug mažinamas 

reglamentavimas. Todėl, prieš pateikdama bet kokius pasiūlymus, Komisija taiko 

politiką „pirmiausia įvertink“ ir kiekybiškai įvertina reglamentavimo sąnaudas, naudą ir 

sutaupymą, jei tokie duomenys yra prieinami25.  

17. Sanglaudos politikos srityje Komisija nuo 2017 m. atskiria administracines 

sąnaudas valstybių narių ir ES lygmeniu bei administracinę naštą, tenkančią paramos 

gavėjams vykdant jiems keliamus reikalavimus26.  

Mūsų nuomonė  

18. Mūsų atlikta nuomonių apie laikotarpį po 2020 m. analizė (žr. I priedą) rodo, kad 

nėra bendro sutarimo dėl supaprastinimo tikslų, t. y., kodėl ir kam reikia 

supaprastinimo. Manome, kad vienas iš pagrindinių administracinių procedūrų 

supaprastinimo tikslų – atsisakyti nereikalingų išlaidų. Svarbiausias supaprastinimo 

tikslas turėtų būti sumažinti paramos gavėjams tenkančią administracinę naštą ir 

valstybių narių institucijų patiriamas administracines sąnaudas. Manome, kad 

supaprastinimas taip pat turėtų būti glaudžiai susijęs su didesniu dėmesiu 

reglamentavimo ir administracinių formalumų veiksmingumui, sąnaudų efektyvumui ir 

kokybei. 

                                                      

24 EBPO (2014 m.), „EBPO reglamentavimo reikalavimų laikymosi sąnaudų vertinimo gairės“, 
p. 8, „OECD Publishing“, Paryžius. 

25 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas (2017 m.), „Sąjungos pastangų siekiant 
supaprastinti ir sumažinti reglamentavimo naštą apžvalga“, SWD(2017) 675 final, p. 3, 44. 

26 Europos Komisijos (2017 m.) tyrimas, „Naujų nuostatų dėl supaprastinimo taikymas 
ankstyvuoju Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) įgyvendinimo etapu“, 
„Sweco“, „t33“ ir „Spatial Foresight“. 
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I pagrindinis principas: reikia aiškiai apibrėžtos administracinių procedūrų 

supaprastinimo strategijos 

Aiškiai apibrėžta supaprastinimo priemone turėtų būti siekiama sumažinti paramos 

gavėjams tenkančią administracinę naštą ir valstybių narių institucijoms tenkančias 

sąnaudas ir kartu atsižvelgiama į reglamentavimo naudą. Dėl to neturėtų būti per 

daug mažinamas reglamentavimas. Tokios priemonės turėtų būti nurodytos aiškiai 

apibrėžtose strategijose, kuriose būtų nustatyti ir tinkamai pagrįsti išmatuojami 

tikslai, ištekliai, laikas ir išdirbiai, rezultatai, stebėjimo ir vertinimo mechanizmai27. 

Įrodymais grindžiamas struktūrinis požiūris yra itin svarbus siekiant suprasti 

kompleksiškumą ir pasiūlyti supaprastinimą 

Įrodymais pagrįstas principas. Aplinkybės 

19. Bet koks pasiūlymas dėl administracinių procedūrų supaprastinimo turėtų būti 

pagrįstas patikimais įrodymais. Esama pavojaus, kad administracinis supaprastinimas 

gali būti sutelkiamas į veiklą, kuri kelia nepatogumų reglamentuojamiems subjektams, 

tačiau nebūtinai juos labiausiai apsunkina28. Atsižvelgdama į šias aplinkybes Komisija 

pareiškė, kad administracinių procedūrų supaprastinimas neatlikus išsamaus vertinimo 

laikantis principo „iš apačios į viršų“ gali daryti poveikį politikos tikslams29. Šiuo tikslu 

                                                      

27 EBPO (2009 m.), „Kliūčių administracinių procedūrų supaprastinimo strategijoms 
šalinimas. Politikos formuotojams skirtos gairės“, p. 16. 

28 EBPO (2010 m.), „Biurokratizmo mažinimas. Kodėl administracinių procedūrų 
supaprastinimas toks sudėtingas? Perspektyva po 2010 m.“, „OECD Publishing“, Paryžius, 
p. 35. 

29 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas (2017 m.), „Sąjungos pastangų siekiant 
supaprastinti ir sumažinti reglamentavimo naštą apžvalga“, SWD(2017) 675 final, p. 44. 
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tiek Komisija30, tiek EBPO31 siūlo taikyti kiekybinius metodus, pavyzdžiui, Standartinį 

sąnaudų modelį (SIM), kuriais galima išmatuoti ir pinigais išreikšti administracines 

sąnaudas32. Šiuos kiekybinius įrodymus taip pat reikėtų papildyti kokybiniais paramos 

gavėjams tenkančios administracinės naštos vertinimo metodais (pavyzdžiui, projektas 

„Burden Hunter“ Danijoje33). 

20. Vadovaudamasi savo Geresnio reglamentavimo gairėmis34, Komisija atliko du 

tyrimus, siekdama įvertinti pakeitimų, siūlomo sanglaudos politikos teisės aktų 

sistemoje, poveikį valstybėms narėms tenkančioms administracinėms sąnaudoms ir 

paramos gavėjams tenkančiai administracinei naštai. Šie tyrimai rodo, kad didžiausias 

administracinio darbo krūvis valstybių narių administravimo institucijoms tenka 

valdant programas ir sudaro 78 % pagal ERPF / SF ir 85 % pagal ESF (žr. 1 lentelę).  

                                                      

30 Europos Komisija, Geresnio reglamentavimo priemonių rinkinys, Priemonė Nr. 60, 
„Standartinis administracinių sąnaudų skaičiavimo metodas“. 

31 EBPO (2010 m.), „Biurokratizmo mažinimas. Kodėl administracinių procedūrų 
supaprastinimas toks sudėtingas? Perspektyva po 2010 m.“, „OECD Publishing“, Paryžius, 
p. 45. 

32 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64 157/4 374 310/11-STANDARD-COST-
MODEL-DK-SE-NO-BE-UK-NL-2004-EN-1.pdf/e703a6d8–42b8–48c8-bdd9–572ab4484dd3.  

33 EBPO (2010 m.), „Biurokratizmo mažinimas. Kodėl administracinių procedūrų 
supaprastinimas toks sudėtingas? Perspektyva po 2010 m.“, Paryžius, p. 49. 

34 Europos Komisija (2015 m.) „Geresnio reglamentavimo gairės“, p. 39. 
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1 lentelė. Valstybių narių administracinio darbo krūvis, tenkantis vienai funkcijai 

pagal ERPF / SF ir ESF 

Funkcija ERPF / SF ESF 
Nacionalinis koordinavimas 6 % 3 % 
Programos rengimas 3 % 5 % 
Programos valdymas 78 % 85 % 
Patvirtinimas 5 % 2 % 
Auditas 8 % 5 % 

Šaltinis – Komisijos tyrimai: „ESF valdymo administracinėms sąnaudoms ir naštai taikomų 
dabartinių ir būsimų reikalavimų vertinimas“, 2012 m. birželio mėn., ir „Regionų valdymas 
globalizacijos sąlygomis: valdymo tvarkos ir administracinių sąnaudų peržiūra. Valstybių narių 
valdžios institucijų administracinis darbo krūvis ir sąnaudos įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos 
fondo paramą“, 2010 m. 

21. 2014–2020 m. laikotarpiu taikomų supaprastinimo priemonių poveikio vertinimas 

rodo, kad didžiausio veiksmingumo padidėjimo tikimasi aspektais, susijusiais su 

programų valdymu ir projektų įgyvendinimu (žr. IV priedą). Apskritai, daugiausia laiko 

atimantys programos valdymo aspektai – projektų atranka ir rezultatų patikrinimas.  

22. Valstybių narių administracinių sąnaudų atveju pasiekta didelė masto ekonomija – 

santykinai didelės finansinės vertės ERPF ir SF programos išleido mažesnę savo 

administracinės užduotims skirtą biudžeto dalį. Panaši pastaba buvo pareikšta dėl ESF 

programų. ESF programų administracinės sąnaudos (kaip bendro VP biudžeto dalis) 

taip pat yra didesnės už ERPF programų sąnaudas35. Taip yra todėl, kad privalomos 

pareigos, pavyzdžiui, metinių įgyvendinimo ataskaitų rengimo pareiga, taikomos 

nepriklausomai nuo finansinio asignavimo. 

23. Kalbant apie paramos gavėjams tenkančią administracinę naštą, svarbus 

sudėtingumą lemiantis veiksnys yra perteklinis reglamentavimas (t. y. nacionaliniu 

lygmeniu nustatyti reikalavimai, kurie yra griežtesni už reglamentuose nustatytus 

                                                      

35 „Sweco“ (2010 m.). Regioninės ir miestų politikos GD užsakytas tyrimas „Regionų 
valdymas globalizacijos sąlygomis: valdymo tvarkos ir administracinių sąnaudų peržiūra. 
Valstybių narių valdžios institucijų administracinis darbo krūvis ir sąnaudos įgyvendinant 
ERPF ir Sanglaudos fondo paramą“, p. 8. 
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reikalavimus). Komisijos 2007–2013 m. laikotarpio ex post vertinimas ir Europos 

Parlamento vardu atliktas tyrimas rodo, kad beveik trečdalis naštos, kurios galima 

išvengti, susidaro dėl nacionalinio įgyvendinimo neveiksmingumo ir perteklinio 

reglamentavimo36. Perteklinis reglamentavimas gali atsirasti dėl teisinio tikrumo 

nebuvimo ir dėl nacionalinių administravimo institucijų susirūpinimo, kad ne taip 

griežtai aiškinant ES taisykles galiausiai Komisija galėtų pritaikyti finansines pataisas. 

Struktūrinis požiūris į administracinių procedūrų supaprastinimą. Aplinkybės 

24. Tarptautinė patirtis, visų pirma valstybių narių ir EBPO, rodo, jog norint, kad 

administracinių procedūrų supaprastinimas būtų sėkmingas, reikia taikyti struktūrinį 

požiūrį. Tai, be kita ko, yra: 1) naštos nustatymas ir kiekybinis įvertinimas; 2) ex ante 

poveikio vertinimas ir jo nepriklausomas tikrinimas; 3) naštos mažinimo tikslo 

nustatymas ir pažangos stebėjimas37. 

Mūsų nuomonė  

25. Įrodymais grindžiama politika yra labai svarbi siekiant, kad būtų užtikrintas 

geresnis reglamentavimas ir išliktų paprastos taisyklės. Manome, kad Komisija ir 

valstybės narės pirmiausia turėtų sutelkti dėmesį į tas sritis, kuriose administracinis 

krūvis yra didžiausias, ir tuos elementus, kuriais daugiausia prisidedama prie 

sudėtingumo (žr. 21 dalį). Todėl pirmiausia reikėtų išsiaiškinti sudėtingumą lemiančius 

veiksnius ir su jais susijusią naudą nustatant pernelyg apsunkinančius ir brangius 

elementus ir jų kilmę ES arba nacionaliniu lygmeniu. Jei įmanoma, į vertinimus reikėtų 

įtraukti kiekybinę analizę ir tokias priemones kaip apklausos ir (arba) suinteresuotųjų 

                                                      

36 2007–2013 m. sanglaudos politikos programų ex post vertinimas, kuriame daugiausia 
dėmesio skiriama Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), Europos socialiniam fondui 
(ESF) ir Sanglaudos fondui (SF), 2016 m. rugpjūčio mėn., p. 17 ir 106, ir Regioninės plėtros 
komitetui (REGI) skirtas tyrimas „Perteklinis reglamentavimas Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų srityje“, 2017 m., p. 61.  

37 Tinklas „RegWatchEurope“ (2014 m.): „Pažangi naujai Europos Komisijai skirta 
darbotvarkė“. 
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subjektų atsiliepimai bei ex post vertinimų rezultatai. Atliekant tokią analizę reikėtų 

nustatyti tinkamas supaprastinimo priemones. 

26. Tačiau galimybės naudotis atitinkamais duomenimis trūkumų nenustatėme. 

2012 m., t. y. prieš 2014–2020 m. programavimo laikotarpio pradžią, Komisija atliko 

kiekybinę sanglaudos politikos ES lygmeniu administracinių sąnaudų ir naštos analizę38. 

Tačiau mūsų 12 valstybių narių 12 veiksmų programų (žr. veiksmų programų sąrašą III 

priede) vertinimas rodo, kad valstybės narės atliko ribotą analizę, kuri iš esmės buvo 

kokybinė, o ne kiekybinė.  

27. Nuo 2015 m. poveikio vertinimai yra viena pagrindinių Komisijos geresnio 

reglamentavimo darbotvarkės dalių. Todėl taip pat reikia įvertinti teisės aktų poveikį 

konkretiems suinteresuotiesiems subjektams tiek kokybiškai, tiek, jei įmanoma, 

kiekybiškai. 2015 m. Komisijoje įsteigta nepriklausoma Reglamentavimo patikros 

valdyba (RPV) tikrina poveikio vertinimų kokybę. Taryba ir Parlamentas turi atlikti bet 

kokių esminių pakeitimų, kuriuos jie daro siūlomame teisės akte, poveikio vertinimus39. 

Be to, Komisija parengė Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT), skirtą 

galiojantiems teisės aktams analizuoti, siekiant užtikrinti, kad ES teisės teikiama nauda 

būtų gaunama mažiausiomis sąnaudomis. Savo 2016 ir 2017 m. metinėse ataskaitose 

RPV nurodė reglamentavimo sąnaudų ir naudos kiekybinio įvertinimo trūkumus40.  

                                                      

38 „t33“, (2012 m.). Regioninės ir miestų politikos GD užsakytas tyrimas „Besikeičiančių 
reguliavimo reikalavimų poveikio ES struktūrinių fondų (ERPF ir sanglaudos fondų) 
administracinėms sąnaudoms ir administracinei naštai vertinimas“. 

39 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos 
Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1–
14). 

40 Europos Komisija (2017 m.). Reglamentavimo patikros valdyba, 2017 m. metinė ataskaita, 
2.3 punktas. 
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28. Jau 2014–2020 m. Bendrųjų nuostatų reglamente41 Komisija pasiūlė, kad 

administracinėms sąnaudoms ir naštai mažinti būtų naudojami tikslai. Tačiau vykstant 

deryboms dėl BNR tikslų buvo atsisakyta. Todėl valstybių narių partnerystės 

susitarimuose (PS) ir veiksmų programose (VP) nebuvo nustatyta jokių paramos 

gavėjams tenkančios naštos ir jų administravimo institucijų įgyvendinant sanglaudas 

politiką patiriamų sąnaudų mažinimo tikslų. 

29. Be to, pagal 2014–2020 m. metinės pažangos ataskaitos modelį VP nenumatyta 

teikti pažangos mažinant administracinę naštą ataskaitų42. Kadangi nėra rodiklių, pagal 

kuriuos būtų galima įvertinti administracinių sąnaudų ir naštos mažinimo pažangą 

įgyvendinant sanglaudos politiką, sunku įvertinti, ar Komisija ir valstybės narės yra 

veiksmingos mažindamos administracinę naštą. 

                                                      

41 Europos Parlamento pasiūlymas dėl reglamento, COM(2011) 615 final/2, Briuselis, 
2012 m. kovo 14 d., 14 straipsnio e punkto ii papunktis. 

42 2015 m. sausio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/207 (OL L 38, 
2015 2 13, p. 1–122). 
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II pagrindinis principas: Įrodymais grindžiamas struktūrinis požiūris yra itin svarbus 

siekiant suprasti kompleksiškumą ir pasiūlyti supaprastinimą 

Siekiant veiksmingo supaprastinimo reikia pradėti nuo išsamios naštos veiksmų 

programose kilmės apžvalgos ir perdėto sudėtingumo bei nereikalingų išlaidų 

nustatymo. Tai suteiktų galimybę Komisijai ir valstybėms narėms nustatyti tinkamas 

supaprastinimo priemones, siekiant veiksmingai mažinti nacionalinėms institucijoms 

tenkančias administracines sąnaudas ir paramos gavėjams tenkančią administracinę 

naštą. Valstybės narės turėtų įvertinti savo supaprastinimo pasiūlymus, o prieš 

pradedant įgyvendinti veiksmų programas Komisija turėtų juos peržiūrėti, siekiant 

užtikrinti veiksmingą supaprastinimą ir išvengti būtinybės vykstant įgyvendinimo 

procesui atlikti jų ad hoc pataisymus. 

Galiausiai, tikslų nustatymas ir administracinių sąnaudų ir naštos mažinimo pažangos 

stebėjimas yra nepakeičiami siekiant užtikrinti tvarų supaprastinimą vietoje. 

Užtikrinant veiksmingą supaprastinimą reikia tvirto Komisijos, Europos Parlamento, 

Tarybos ir valstybių narių įsipareigojimo 

Įsipareigojimas. Aplinkybės  

30. Komisija, Europos Parlamentas, Taryba ir valstybės narės dalijasi atsakomybe už 

sanglaudos politikos supaprastinimą ir įgyvendinimą ir privalo aktyviai dalyvauti43 

siekiant šio tikslo. Komisija siūlo fondų valdymo ir įgyvendinimo teisinę sistemą, dėl 

kurios po to bus deramasi su Europos Parlamentu ir Taryba ir kurią jie priims. Tuomet 

valstybėms narėms tenka atsakomybė už paramos gavėjams, pavyzdžiui, atrankos 

operacijoms, stebėjimui ir ataskaitų teikimui, taikomų taisyklių nustatymą. Šios 

taisyklės daro tiesioginį poveikį paramos gavėjams ir jomis prisidedama prie realios 

ir (arba) numanomos administracinės naštos atsiradimo.  

                                                      

43 2016 m. spalio 11 d. Europos regionų komiteto nuomonė „ESI fondų supaprastinimas iš 
vietos ir regionų valdžios institucijų perspektyvos“, Nr. CDR 8/2016. 
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Mūsų nuomonė 

31. Tarptautinė patirtis, visų pirma valstybių narių ir EBPO, rodo, jog norint, kad 

administracinių procedūrų supaprastinimas būtų sėkmingas, reikia tvirto politinio 

įsipareigojimo, taip pat tinkamo valdymo, metodikos ir išteklių44. Tai pasakytina ir apie 

sanglaudos politiką. Siekiant veiksmingo supaprastinimo reikia tvirto Komisijos, 

Europos Parlamento, Tarybos ir valstybių narių įsipareigojimo ir atsakomybės vykdant 

savo funkcijas.  

32. Komisija gali prisidėti prie administracinių procedūrų supaprastinimo pasiūlydama 

taisykles, kurios atitiktų tikslą, suderindama šias taisykles ir supaprastindama veiksmų 

programų modelį. Teisėkūros procese derantis dėl šių pasiūlymų Europos Parlamentui 

ir Tarybai reikia būti tvirtai įsipareigojusiems įgyvendinti supaprastinimą, tačiau 

netrukdyti siekti nustatytų politikos tikslų. 

33. Priėmus teisės aktą, valstybės narės turi jį įgyvendinti taip, kad paramos gavėjams 

iš tikrųjų būtų supaprastintos procedūros. Komisija nustatė, kad paraiškos teikimo 

procesas, kartu su ataskaitų teikimu ir dokumentų saugojimu, sudaro didžiąją paramos 

gavėjų administracinio darbo krūvio dalį45. Veiksmai, kurių turi būti imamasi siekiant 

sumažinti paramos gavėjams tenkančią naštą šiose srityse, visų pirma priklauso 

valstybių narių kompetencijai.  

34. BNR reikalaujama, kad valstybių narių PS ir VP dalyviai praneštų „ar suplanuotos 

priemonės tinkamos paramos gavėjų administracinei naštai mažinti“. Tačiau nebuvo 

bendros metodikos klausimu, kaip įvertinti šias priemones atliekant PS ir VP 

vertinimus. Šiai VP daliai Komisijos sprendimas nebuvo taikomas. Vykdant 2014–

                                                      

44 CEPS (2017 m.) tyrimas „ES reglamentavimo sąnaudų mažinimo tikslų nustatymas. 
Galimybių studija“, A. Renda, p. 39. 

45 2011 m. spalio 6 d. Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Poveikio vertinimas“, 
SEC(2011) 1141 final, p. 17. 
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2020 m. programas įgyta patirtis (žr. 26 dalį) rodo, kad Komisija turėtų atlikti aktyvesnį 

vaidmenį.  

III pagrindinis principas: užtikrinant veiksmingą supaprastinimą reikia tvirto 

Komisijos, Europos Parlamento, Tarybos ir valstybių narių įsipareigojimo 

Siekiant veiksmingo supaprastinimo reikia tvirto Komisijos, Europos Parlamento, 

Tarybos ir valstybių narių įsipareigojimo ir atsakomybės pagal jų funkcijas. Komisija 

gali prisidėti prie administracinių procedūrų supaprastinimo pasiūlydama taisykles, 

kurios atitiktų tikslą. Europos Parlamentui ir Tarybai reikėtų būti tvirtai 

įsipareigojusiems įgyvendinti supaprastinimą teisėkūros procese, netrukdant siekti 

nustatytų politikos tikslų. Veiksmai, kurių turi būti imamasi siekiant sumažinti 

paramos gavėjams tenkančią naštą, visų pirma priklauso valstybių narių 

kompetencijai. Komisija turėtų prižiūrėti šį procesą, siekiant geriau paremti 

supaprastinimo vietoje siekiančias valstybes nares. 

Atskaitomybė ir veiklos rezultatai: supaprastinimas pats savaime nėra tikslas ir 

neturėtų kelti pavojaus pasiekimams stiprinant vidaus kontrolę 

Užtikrinimas, vieša atskaitomybė ir veiksmingumas. Aplinkybės 

35. Komisijai tenka galutinė atsakomybė už ES biudžeto vykdymą. Tai reiškia, jog reikia 

užtikrinti, kad valstybės narės finansavimu naudotųsi atskaitingai ir veiksmingai46. 

Mums tai:  

a) Patikinimas ir vieša atskaitomybė. Institucijos lėšas naudoja laikydamosi taikytinų 

taisyklių. Tai reiškia, kad tiek valstybės narės, tiek Komisija aiškiai nustatė ir gerai 

                                                      

46 Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 10 konstatuojamoji dalis (OL L 347, 2013 12 20, p. 320–
469). 
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supranta valdymo ir kontrolės vaidmenis ir pareigas; reguliarių ataskaitų apie šių 

išlaidų panaudojimą teikimą, jo teisėtumą ir nepriklausomą jo auditą47. 

b) Veiksmingumas, t. y. politikos tikslų, dėl kurių susitarė teisės aktų leidėjai, 

siekimas. Visų pirma tam reikia nustatyti investavimo poreikius, finansavimo 

prioritetus, tikslus ir veiksmingumo rodiklius. Vėliau tam, renkant veiksmingumo 

duomenis ir stebint pažangą, atrenkami projektai, kurie geriausiai atitinka tikslus ir 

kuriais pasiekiama rezultatų. 

36. Ankstesniais dviem programavimo laikotarpiais buvo griežtinama atskaitomybės 

tvarka, visų pirma oficialiai paskiriant institucijas, ir Komisija ir AI atliko privalomas 

valdymo ir kontrolės sistemų veikimo patikras pagal kiekvieną veiksmų programą48.  

37. Siekiant sanglaudos politikos tikslų, dėl kurių susitarė teisės aktų leidėjai, būtina 

sutelkti dėmesį į veiksmingą finansavimo panaudojimą. Savo biudžeto peržiūroje 

Komisija pabrėžė, kad būtina didinti sanglaudos politikos veiksmingumą sutelkiant 

dėmesį į rezultatus49. 2014–2020 m laikotarpiui skirtame teisės aktų rinkinyje, visų 

pirma BNR, atlikta reikšmingų pakeitimų, kuriais siekiama padidinti dėmesį 

veiksmingumui, be kita ko, intervencijos logikai, ex ante sąlygoms ir veiksmingumo 

sistemai. 

Mūsų nuomonė  

38. Pagrindinis sanglaudos politikos tikslas – pasiekti politikos tikslus, t. y. skatinti 

bendrą ES vystymąsi mažinant valstybių narių ir regionų išsivystymo lygių skirtumus. 

                                                      

47 Audito Rūmai (2018 m.), Apžvalginis pranešimas dėl ES finansų ateities: ES biudžeto 
veikimo reforma, 2018 m. vasario mėn. 

48 Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 14 ir 71 straipsniai (OL L 210, 2006 7 31, p. 25–
78). 

49 2010 m. spalio 19 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir nacionaliniams 
parlamentams „ES biudžeto peržiūra“, COM(2010) 700. 
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Manome, kad sanglaudos politikos supaprastinimas neturėtų būti atliekamas 

atsisakant siekti politikos tikslų ir atskaitomybės už viešųjų lėšų naudojimą.  

39. Teisės aktų leidėjai nusprendė 2007–2020 m. programavimo laikotarpiu griežtinti 

sanglaudos politikai taikomą atskaitomybės tvarką. Iš mūsų audito veiklos matyti, kad 

tai prisidėjo prie to, kad labai sumažėjo pažeidimų skaičius50. 2007–2013 m. išlaidų 

klaidų lygis, kurį nuo 2007 m. ataskaitose nurodė Audito Rūmai, buvo gerokai 

mažesnis, palyginti su ankstesnio programavimo laikotarpio klaidų lygiu, ir nuo 2011 iki 

2016 m. nuolat mažėjo (žr. 1 diagramą)51. Tai reiškia, kad milijardai eurų išleidžiami be 

pažeidimų, pavyzdžiui, neišleidžiami netinkamiems finansuoti projektams arba išlaidų 

kategorijoms, neteisėtai valstybės pagalbai arba projektams, kuriais pažeidžiamos ES ir 

nacionalinės viešųjų pirkimų taisyklės. Šių teigiamų rezultatų nebūtų buvę galima 

pasiekti negriežtinant vidaus kontrolės tvarkos. Šiems pasiekimams neturėtų būti 

keliamas pavojus.  

                                                      

50 George Karakatsanis ir Martin Weber (2016 m.), straipsnis „Europos Audito Rūmai ir 
sanglaudos politika“, išdėstytas vadovėlyje „ES sanglaudos politikos vadovas“. 

51 Specialioji ataskaita Nr. 17/2018 „Komisijos ir valstybių narių veiksmais paskutiniais 2007–
2013 m. programavimo laikotarpio metais pavyko išspręsti žemo lėšų įsisavinimo 
problemą, bet nepakankamai dėmesio skirta rezultatams“, 80 ir 81 dalys. 
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1 diagrama. Klaidų lygio įverčiai sanglaudos politikos srityje (2007–2016 m.) 

 

Šaltinis – 2007–2016 m. Europos Audito Rūmų metinės ataskaitos. 

40. 2018 m. Komisija pasiūlė sanglaudos politikos po 2020 m. įgyvendinimo sistemą, 

kuri yra visiškai pagrįsta Komisijos pasitikėjimu nacionalinėmis taisyklėmis ir valstybių 

narių institucijų veikla bei ribotomis galimybėmis Komisijai imtis intervencinių 

veiksmų52. Taikant tokį požiūrį, jei jis būtų taikomas, iš esmės pasikeistų dabartinės 

valdymo ir kontrolės sistemos. Kaip jau pažymėjome, ankstesniais dviem laikotarpiais 

buvo griežtinama atskaitomybė, be kita ko, Komisijai gaunant patikinimą dėl 

sanglaudos politikos išlaidų tvarkingumo, remiantis valstybių narių AI pagal vieno 

bendro audito principą atliktais patikrinimais. Tam būtinas sąlygas sudarė kokybiškas AI 

darbas53. Tačiau atsisakius Komisijai tenkančio priežiūros vaidmens, kiltų didelis 

pavojus dabartiniam atskaitomybės ir patikinimo lygiui. Pagal Sutartį54 Komisija atsako 

už biudžeto vykdymą, atsižvelgiant į patikimo finansų valdymo principus. 

                                                      

52 Tarybos išvados (2018 m.), „Sanglaudos politikos rezultatų užtikrinimas ir įgyvendinimas 
po 2020 m.“, 2018 m. balandžio 12 d., pranešimas spaudai Nr. 178/18. 

53 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 73 straipsnis (OL L 210, 
2006 7 31, p. 25–78). 

54 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 317 straipsnis. 
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41. Audito Rūmai anksčiau nustatė, kad nepakankamas dėmesys veiksmingumui buvo 

esminė problema valdant ES lėšas55. Nors ši problema buvo iš dalies išspręsta BNR, 

vykdydami savo audito veiklą atskleidėme nevienareikšmės sėkmės siekiant pirmiau 

minėtų trijų pokyčių vaizdą. Pastebėjome, kad buvo pasiekta tvirtesnės intervencijos 

logikos veiksmų programose, tačiau kartu didėjo sudėtingumas, įskaitant per didelį 

rodiklių skaičių ir trūkumą nustatant rezultatus56. Taip pat nustatėme, kad ex ante 

sąlygomis suteiktas suderintas lyginamasis pagrindas, kuriuo remiantis galima įvertinti 

veiksmingo lėšų naudojimo sąlygas. Tačiau neaišku, kokiu mastu dėl to pavyko 

praktiškai pasiekti permainų. Be to, padarėme išvadą, kad veiksmingumo sistema su 

veiksmingumo atsarga, kuri turi veikti kaip paskata siekti didesnio veiksmingumo, 

nebuvo orientuota į rezultatus labiau nei panaši ankstesniais programavimo 

laikotarpiais taikyta tvarka57. 

42. Nepaisydami šių nevienareikšmių rezultatų manome, kad supaprastinimas gali ir 

turėtų būti neatsiejamas nuo didesnio dėmesio veiksmingumui. Taip pat sutinkame su 

2016 m. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros išdėstyta nuomone, kad 

ES teisės aktų supaprastinimo ir reglamentavimo naštos mažinimo turėtų būti siekiama 

netrukdant siekti politikos tikslų58. 

                                                      

55 Europos Audito Rūmų (2014 m.) 2013 finansinių metų metinė ataskaita, 10 skyriaus 
10.57 dalis. 

56 Europos Audito Rūmų (2017 m.) specialioji ataskaita Nr. 02/2017 „Komisijos derybos dėl 
2014–2020 m. partnerystės susitarimų ir sanglaudos programų“, 143, 146 ir 150 dalys. 

57 Europos Audito Rūmų (2017 m.) specialioji ataskaita Nr. 15/2017 „Ex ante sąlygos ir 
veiksmingumo rezervas sanglaudos politikos srityje – naujoviškos, bet dar neveiksmingos 
priemonės“, 25–65 ir 72 dalys. 

58 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos 
Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1–
14).  
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IV pagrindinis principas: Atskaitomybė ir veiklos rezultatai: supaprastinimas pats 

savaime nėra tikslas ir neturėtų kelti pavojaus pasiekimams stiprinant vidaus 

kontrolę 

Pagrindinis sanglaudos politikos tikslas – stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę 

sanglaudą. ESI fondų lėšos turi būti naudojamos laikantis patikimo finansų valdymo 

principo ir teisinių reikalavimų59. Supaprastinimas pats savaime nėra tikslas. 

 

PASIRINKTOS SANGLAUDOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO SUPAPRASTINIMO SRITYS 

43. Toliau pateikiame savo nuomonę keliais klausimais, kuriuos laikome 

pagrindinėmis sanglaudos politikos įgyvendinimo sudėtingumo sritimis, t. y. ES teisės 

aktų ir gairių, VP valdymo struktūrų, projektų atrankos ir įgyvendinimo (įskaitant 

perteklinį reglamentavimą), sąlygomis grindžiamų supaprastinto sąnaudų skaičiavimo 

būdų (SSSB) ir kitų rūšių priemonių taikymo ir efektyvesnių bei veiksmingesnių 

kontrolės priemonių klausimais. Kiekvienu iš jų nustatėme administracinių procedūrų 

supaprastinimo suvaržymus. Manome, kad nuoseklus šiame dokumente nustatytų 

pagrindinių principų taikymas padėtų pašalinti šiuos suvaržymus. 

ES teisės aktai ir gairės 

ES teisės aktų ir gairių aiškumas 

44. 2011 m. savo pirmoje nuomonėje dėl BNR projekto pabrėžėme, kad sanglaudos 

išlaidų panaudojimo tvarka, taikoma dabartinėje 2014–2020 m. programoje, yra 

sudėtinga ir kad ES ir nacionalinėms administravimo institucijoms tenkanti našta 

tebėra didelė60. 2017 m. Europos Parlamentui atliekant tyrimą nustatyta, kad dėl 

                                                      

59 Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 10 konstatuojamoji dalis. 
60 Europos Audito Rūmų (2011 m.) nuomonė Nr. 7/2011 dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, 
Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai 
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sudėtingų ir neaiškių taisyklių kyla aiškinimo problemų ir atsiranda teisinis 

netikrumas61. Tai savo ruožtu prisideda prie perteklinio reglamentavimo atsiradimo ir 

administracinių sąnaudų ir naštos didėjimo. 2017 m. Taryba padarė išvadą, kad 

sudėtingos taisyklės yra viena iš pagrindinių klaidų priežasčių62. 

45. 2014–2020 m. laikotarpio reglamentų ir gairių skaičius gerokai padidėjo, palyginti 

su dviem ankstesniais programavimo laikotarpiais. Lyginant 2007–2013 m. ir 2014–

2020 laikotarpius, reglamentų ir gairių puslapių skaičius padidėjo daugiau kaip 

dvigubai – nuo 1 732 iki 3 889. Palyginti su 2000–2006 m. programavimo laikotarpiu, 

dabar yra 50 % daugiau reglamentų ir 570 % daugiau gairių (žr. V priedą). Anot 

Komisijos, gairės daugiausia rengiamos valstybių narių prašymu. 

46. Gairių skaičiaus padidėjimas nuo 2007–2013 m. iki 2014–2020 m. laikotarpio 

daugiausia susijęs su programavimo etapu (žr. 2 diagramą). Naujai priimtos gairės 

pirmiausia padėjo paaiškinti, kaip pritaikyti ne tik naujus elementus, dėl kurių 

sanglaudos politika taptų labiau orientuota į veiksmingumą (t. y. ex ante sąlygas), bet ir 

kuriais būtų sustiprinta intervencijos logika ir veiksmingumo atsarga veiksmų 

programose. Nors iš esmės Komisijos gairės yra privalomos tik jos pačios tarnyboms, 

jaučiamas didelis valstybių narių susirūpinimas, jog dėl to, kad nesilaikoma Komisijos 

gairių, galiausiai taip pat gali būti atlikti finansiniai pataisymai63. 

                                                      

ir Europos jūros 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 bendrosios nuostatos ir panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 5 dalis. 

61 Europos Parlamento (2017 m.) Regioninės plėtros komitetui (REGI) skirtas tyrimas 
„Perteklinis reglamentavimas Europos struktūrinių ir investicijų fondų srityje“, 2017 m., 
p. 63. 

62 2017 m. lapkričio 15 d. Tarybos išvados Nr. 657/17 dėl sinergijos ir supaprastinimo 
rengiant sanglaudos politiką po 2020 m., II dalies 10 punktas. 

63 Europos Parlamento (2017 m.) Regioninės plėtros komitetui (REGI) skirtas tyrimas 
„Perteklinis reglamentavimas Europos struktūrinių ir investicijų fondų srityje“, 2017 m., 
p. 67. 
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2 diagrama. Sanglaudos politikos reglamentai ir gairės 2018 m. balandžio 20 d. 

duomenimis 

Šaltinis – Europos Audito Rūmai, remiantis 
http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/information/legislation/guidance. 

47. Ilgainiui ir programavimo laikotarpiais gairėse buvo nurodyti tam tikri programos 

valdymo aspektai. Pavyzdžiui, į 2014–2020 m. reglamentus buvo įtraukta anksčiau 

gairėse išdėstyta audito operacijų atrankos metodika arba pajamų duodančių projektų 

vertinimo metodika. Todėl didėja ne tik reglamentų skaičius, bet ir valstybių narių 

teisinis tikrumas.  

Galimybė turėti taisykles laiku ir taisyklių pastovumas programavimo laikotarpiais ir 

tarp jų 

48. Dėl vėlavimų derantis dėl 2014–2020 m. DFP buvo vėluojama priimti sanglaudos 

politikos teisės aktų rinkinį, todėl jis buvo priimtas tik 2013 m., t. y. likus dviem 

savaitėms iki programavimo laikotarpio pradžios. Su juo susijusios gairės buvo 

priimamos pavieniui iki 2014 m. rugsėjo mėn. Antrinės teisės aktai buvo palaipsniui 

priimami iki 2016 m. sausio mėn. tuo pat metu, kai buvo priimamos ir įgyvendinamos 

VP. Iš mūsų surinktų įrodymų taip pat matyti, kad dėl daugybės papildomų taisyklių ir 

Skaičius Puslapiai Skaičius Puslapiai Skaičius Puslapiai

Tarpinis skaičius 19 138 21 313 28 774
Horizontalusis 6 61 6 93 6 228
Programavimo 6 23 14 57 6 166
Įgyvendinimo 7 54 1 163 16 380
Užbaigimo 0 0 0 0 0 0

Tarpinis skaičius 13 374 60 1 419 88 3 115
Programavimo 4 76 5 76 49 1 413
Įgyvendinimo 5 72 54 1 205 34 1 599
Užbaigimo*) 4 226 1 138 5 103
IŠ VISO 32 512 81 1 732 116 3 889
 *) 2014–2020 m. metinis sąskaitų uždarymas

Rekomendaciniai dokumentai

ES reglamentai ir Komisijos sprendimai

Su programavimo etapu 
susijusi dokumentų rūšis

Programavimo laikotarpis 

2000–2006 m. 2007–2013 m. 2014–2020 m.
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reikalavimų buvo vėluojama derantis dėl VP ir jas tvirtinant64. Atsižvelgdami į tai 

Komisijai rekomendavome laiku pateikti savo laikotarpiui po 2020 m. skirtus teisėkūros 

pasiūlymus, kad derybos galėtų būti užbaigtos iki programavimo laikotarpio pradžios65.  

49. Vienas iš pagrindinių atliekant Komisijos 2007–2013 m. laikotarpio ex post 

vertinimą nustatytų faktų buvo tai, kad dažnu taisyklių keitimu, daugeliu atvejų jas 

taikant atgaline data, prisidėta prie teisinio netikrumo ir įvairių institucijų skirtingų 

aiškinimų valstybėse narėse. Todėl vadovaujančiosios institucijos (VI) buvo linkusios 

taisykles taikyti kuo griežčiau, kad sumažintų finansinių pataisų riziką66. Įvairūs tyrimai 

rodo, kad, be galimybės taisykles turėti laiku, nepakankamo taisyklių pastovumo ir 

atgaline data galiojančių sprendimų, didelį susirūpinimą taip pat kelia teisinis 

tikrumas67. Aukšto lygio darbo grupė supaprastinimo klausimais pareiškė, kad nors 

taisyklės turėtų būti supaprastinamos, jos turėtų išlikti pastovios tarp programavimo 

laikotarpių. Europos Parlamentas68 ir Regionų komitetas69 pritaria šiai pozicijai.  

50. Manome, kad galimybė taisykles turėti laiku itin svarbi. Taip pat manome, kad 

pastovios taisyklės gali būti veiksmingo supaprastinimo priemonė. Visų pirma, kyla 

pavojus, kad dabartinės patikinimo sistemos esminiai pakeitimai prieštarautų 

                                                      

64 Europos Audito Rūmų (2017 m.) specialioji ataskaita Nr. 02/2017 „Komisijos derybos dėl 
2014–2020 m. partnerystės susitarimų ir sanglaudos programų“, 55 dalis. 

65 Ten pat, 3 diagrama, 138 ir 139 dalys ir 1 rekomendacija. 
66 2007–2013 m. sanglaudos politikos programų ex post vertinimas, kuriame daugiausia 

dėmesio skiriama Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), Europos socialiniam fondui 
(ESF) ir Sanglaudos fondui (SF), 2016 m. rugpjūčio mėn., p. 105 ir 106. 

67 EPTC (2015 m.) „IQ-Net“ teminis dokumentas 37(2), „Ar supaprastinimas yra tiesiog 
fikcija?“, Europos politikos tyrimų centro valstybinė mokykla ir Stratklaido Viešosios 
politikos universitetas, p. 12. 

68 Europos Parlamento rezoliucija (2017 m.) „ES sanglaudos politikos po 2020 m. 
pagrindiniai elementai“, 2017 m. birželio 13 d., (2016/2326(INI)), p. 38.  

69 Regionų komiteto (2016 m.) nuomonė „ESI fondų supaprastinimas iš vietos ir regionų 
valdžios institucijų perspektyvos“, 119-oji plenarinė sesija, 2016 m. spalio 10–12 d., 
45 dalis. 
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pastariesiems pasiekimams siekiant užtikrinti, kad sanglaudos išlaidos būtų teisėtos ir 

tvarkingos (žr. 39 dalį). 

Suderinus taisykles sistema tampa paprastesnė ir padedama vadovaujančiosioms 

institucijoms ir paramos gavėjams  

51. 2014–2020 m. BNR pateikiamos bendros taisyklės, taikomos visiems penkiems ESI 

fondams. Jose numatyta keleto fondų finansuojamų programų ir jungtinių stebėjimo 

komitetų atsiradimo galimybė ir galimybė iš kiekvieno fondo finansuoti techninės 

pagalbos veiksmus, kurie tinkami finansuoti pagal bet kurį kitą fondą.  

52. Nepaisant BNR išdėstytų gerų ketinimų, Komisijai nevisiškai pavyko suderinti 

taisykles net dėl trijų fondų (ERPF, SF ir ESF), kurių lėšomis įgyvendinama sanglaudos 

politika. Ankstesnėje ataskaitoje nustatėme, kad ERPF / SF ir ESF taiko skirtingas 

veiksmingumo duomenų už 2014–2020 m. laikotarpį apibrėžtis. Tai reiškia, kad 

įdiegiamos ir prižiūrimos įvairios IT sistemos, ir taip prisidedama prie didesnių valstybių 

narių administravimo institucijoms tenkančių administracinių sąnaudų ir nereikalingos 

paramos gavėjams tenkančios administracinės naštos70. Kitas pavyzdys – audito 

institucijos arba lygiavertės įstaigos nesilaiko to paties požiūrio į visus penkis fondus. 

Aukšto lygio darbo grupė taip pat teigia, kad taisyklės nesuderintos tarp fondų ir 

valdymo būdų, taigi ribojama ESI fondų ir kitų ES fondų, pavyzdžiui, Įmonių 

konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių ES programos (COSME) ir programos 

„Horizontas 2020“, sinergija. 

                                                      

70 Europos Audito Rūmų (2017 m.) specialioji ataskaita Nr. 02/2017 „Komisijos derybos dėl 
2014–2020 m. partnerystės susitarimų ir sanglaudos programų“, 148–151 dalys. 
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Veiksmų programų (VP) valdymo struktūra  

VP ir dalyvaujančių institucijų skaičius 

53. Sanglaudos politika įgyvendinama vykdant VP. Valstybės narės71 gali pakankamai 

savarankiškai nuspręsti dėl VP skaičiaus, VP naudojamų fondų derinio, prioritetinių 

krypčių ir konkrečių tikslų skaičiaus bei valdymo ir kontrolės struktūrų, taikydamos tam 

tikrus apribojimus, nustatytus reglamentuose72.  

54. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu valstybės narės parengė daugiau kaip 

390 VP. VP ir institucijų skaičius valstybėse narėse taip pat priklauso nuo jų 

konstitucinės ir administracinės sandaros. Pavyzdžiui, federacinėse valstybėse 

(pavyzdžiui, Vokietijoje arba Belgijoje) beveik visos programos yra vykdomos regionų 

lygmeniu ir yra valdomos regioninių valdžios institucijų.  

55. Remiantis Komisijos skaičiavimais, 2014–2020 m. valstybės narės programoms 

valdyti įsteigė apytikriai 1 400 įvairių institucijų – maždaug 116 institucijų, veikiančių 

kaip AI, 300 – veikiančių kaip TI ir VI bei 924 TĮ pagal ERPF, SF ir ESF (įskaitant ETB). 

56. Dažniausiai institucijų skaičius nėra tiesiogiai susietas su VP biudžetų 

asignavimais73, išsamiau žr. VI priedą. Iš įrodymų matyti, kad finansinė VP vertė gali 

kažką pakeisti (žr. 22 dalį). Masto ekonomija egzistuoja, todėl biudžetui didėjant 

administracinės sąnaudos yra linkusios mažėti. 

57. Komisijos 2007–2013 m. sanglaudos politikos ex post vertinime teigiama, kad 

skirtingo taisyklių aiškinimo skirtingais lygmenimis rizika didėja kartu su institucijų 

                                                      

71 2014 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 288/2014 (OL L 87, 
2014 3 22, p. 1–48). 

72 Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnis (OL L 347, 2013 12 20, p. 320–469) ir 
2014 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 288/2013 (OL L 87, 
2014 3 22, p. 1–48). 

73 Remtasi Komisijos pateiktais duomenimis. 
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vienai VP skaičiumi74.Tai savo ruožtu gali prisidėti prie teisinio netikrumo ir perteklinio 

reglamentavimo, taigi ir papildomų institucijoms tenkančių administracinių sąnaudų ir 

paramos gavėjams tenkančios naštos atsiradimo.  

Kitų VP elementų, pavyzdžiui, ex ante sąlygų ir veiksmingumo rodiklių, 

supaprastinimas 

58. 2007–2020 m. laikotarpiu valstybės narės turėjo užtikrinti, kad būtų nustatytos 

kelios išankstinės sąlygos, kuriomis būtų siekiama užtikrinti efektyvesnį ir 

veiksmingesnį ES fondų naudojimą – vadinamosios ex ante sąlygos. Komisijai 

rekomendavome pašalinti besidubliuojančias nuostatas ir nustatyti aiškius šių ex ante 

sąlygų vertinimo kriterijus75. 

59. Be to, valstybės narės nustatė maždaug 9 000 rodiklių, pagal kuriuos vertinamas 

2014–2020 m laikotarpio sanglaudos politikos lėšų panaudojimo veiksmingumas. 

Dauguma jų yra konkrečių programų rodikliai, todėl Komisija nesugebėjo šių duomenų 

tinkamai apibendrinti ES lygmeniu. Vis dėlto valstybėms narėms reikia rinkti visą 

reikiamą informaciją ir laiku ją pateikti. Anot Komisijos, ši stebėjimo sistema yra 

svarbus veiksnys, kuriuo prisidedama prie institucijoms tenkančių administracinių 

sąnaudų ir paramos gavėjams tenkančios naštos (žr. IV priedą). Ankstesnėje 

ataskaitoje pažymėjome, kad, atsižvelgiant į šių duomenų reguliaraus rinkimo 

sąnaudas, veiksmingumo rodiklių skaičius buvo per didelis. Komisijai rekomendavome 

išanalizuoti išdirbių ir rezultatų rodiklius, siekiant nustatyti ES intervencijos poveikiui 

nustatyti tinkamiausius rodiklius76. 

                                                      

74 2007–2013 m. sanglaudos politikos programų ex post vertinimas, kuriame daugiausia 
dėmesio skiriama Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), Europos socialiniam fondui 
(ESF) ir Sanglaudos fondui (SF), 2016 m. rugpjūčio mėn., p. 106. 

75 Europos Audito Rūmų (2017 m.) specialioji ataskaita Nr. 15/2017 „Ex ante sąlygos ir 
veiksmingumo rezervas sanglaudos politikos srityje“. 

76 Europos Audito Rūmų (2017 m.) specialioji ataskaita Nr. 02/2017 „Komisijos derybos dėl 
2014–2020 m. partnerystės susitarimų ir sanglaudos programų“. 
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Administracinis neveiksmingumas atrenkant ir įgyvendinant sanglaudos projektus 

(įskaitant perteklinį reglamentavimą)  

Perteklinis reglamentavimas 

60. Apytikriai trečdalis paramos gavėjams tenkančios sanglaudos politikos 

įgyvendinimo administracinės naštos yra susijusi su pertekliniu reglamentavimu77. 

Perteklinis reglamentavimas – papildomos taisyklės ir reguliavimo įpareigojimai, kurie 

yra griežtesni už ES lygmeniu nustatytus ESI fondų reikalavimus ir dėl kurių ESI fondų 

panaudojimas yra brangesnis ir sudėtingesnis programos institucijoms ir paramos 

gavėjams.  

61. Pagrindinės perteklinio reglamentavimo priežastys yra teisinis netikrumas, 

reglamentavimo sistemos nenuoseklumas, audito baimė ir bendros valdymo sistemos 

sudėtingumas. Neigiamas perteklinio reglamentavimo poveikis yra įvairus – dėl jo 

didėja paramos gavėjams tenkančios administracinės sąnaudos ir našta, taip pat jis gali 

atgrasyti juos nuo sanglaudos politikos finansavimo naudojimo78. Audito Rūmai 

Komisijai rekomendavo79 išanalizuoti 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. laikotarpiais 

taikomas nacionalines atitikties finansavimo reikalavimams taisykles, siekiant nustatyti 

gerosios patirties pavyzdžius ir sumažinti perteklinį reglamentavimą.  

62. Savo atsakyme į Audito Rūmų rekomendacijas Komisija sutiko atlikti tikslinę 

nacionalinių atitikties finansavimo reikalavimams taisyklių analizę ir pabrėžė valstybių 

narių atsakomybę už nacionalinių atitikties finansavimo reikalavimams taisyklių 

                                                      

77 Europos Komisijos (2017 m.) tyrimas „Naujų nuostatų dėl supaprastinimo taikymas 
ankstyvuoju Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) įgyvendinimo etapu“, 
galutinė ataskaita, „Sweco“, „t33“ ir „Spatial Foresight“. 

78 Europos Komisijos (2017 m.) tyrimas „Naujų nuostatų dėl supaprastinimo taikymas 
ankstyvuoju Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) įgyvendinimo etapu“, 
galutinė ataskaita, „Sweco“, „t33“ ir „Spatial Foresight“. 

79 Europos Audito Rūmų 2014 finansinių metų metinė ataskaita, 6 skyrius, 1 rekomendacija, 
ir Europos Audito Rūmų 2015 finansinių metų metinė ataskaita, 6 skyrius, 2 
rekomendacija. 



36 

supaprastinimą ir kovą su pertekliniu reglamentavimu. Iki 2018 m. balandžio mėn. 

Komisija tokios analizės neatliko. Komisijos teigimu, savo 2014–2020 m. audito metu 

nustatytiems faktams ji naudoja Audito procesų, veiklos ir išteklių valdymo (angl. 

MAPAR) sistemą, kuri jai leidžia rinkti konkrečią informaciją apie perteklinio 

reglamentavimo atvejus. Komisija valstybėms narėms dar nepateikė jokių 

rekomendacijų, kaip išvengti perteklinio reglamentavimo atvejų. Komisija taip pat 

pranešė, kad pradės projektą, pagal kurį bus teikiamos ataskaitos apie ankstesnių 

auditų metu nustatytus faktus ir nustatytas atitinkamų tipų klaidas. 

Projektų atrankos ir įgyvendinimo proceso optimizavimas 

63. Valstybės narės yra atsakingos už finansuotinų projektų atranką, taip pat jų 

vertinimą, tvirtinimą ir stebėjimą bei jų įgyvendinimo ataskaitų teikimą. Nors BNR 

nustatyti bendrieji reikalavimai, mūsų audito veikla rodo, kad valstybių narių ir VP 

administravimo praktika ir susijusi paramos gavėjams tenkanti administracinė našta 

gerokai skiriasi. 

64. Siekdami išsiaiškinti optimizavimo galimybes peržiūrėjome 12 ERPF lėšomis 

bendrai finansuojamas investavimo schemų (apimančias 12 valstybių narių VP), 

taikomų 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu pagal 3 teminį tikslą 

„Konkurencingumas“ (žr. III priedą). Mūsų peržiūra apėmė projekto paraiškų teikimo ir 

įgyvendinimo etapus. 

Projekto paraiškos teikimo etapas 

65. Mūsų peržiūra parodė, kad daug projekto paraiškų teikimo etapo aspektų yra 

bendri visoms VP. Tačiau skirtumų esama, ypač susijusių su projekto paraiškų 

pateikimo būdu, projekto paraiškų apimtimi ir informacijos, kurią pareiškėjų prašoma 

pateikti, kiekiu.  
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66. Elektroninis keitimasis duomenimis, t. y. paramos gavėjų ir institucijų keitimasis 

informacija, yra BNR 122 straipsnio esmė80. 2016 m. Komisija apskaičiavo, kad 

naudojant skaitmenines technologijas 11 % sumažėtų bendra administracinė našta, 

sumažėtų dokumentų praradimo rizika ir jų archyvavimo sąnaudos81. Mūsų peržiūra 

parodė, kad visos paraiškos buvo pateiktos elektronine forma šešiose iš 12 peržiūrėtų 

VP. Likusios paraiškos buvo pateiktos popierine forma (trijose VP) arba naudojant 

elektroninės ir popierinės formos derinį (trijose VP). Todėl dar yra daug galimybių 

toliau mažinti valstybėms narėms tenkančias administracines sąnaudas ir paramos 

gavėjams tenkančią administracinę naštą geriau panaudojant skaitmenines 

technologijas.  

67. VP taip pat labai skiriasi projekto paraiškų apimtimi. Nustatėme, kad puslapių, 

kuriuos reikia pildyti, skaičius yra 15–134. 

68. Taip pat skiriasi informacija, kurią pareiškėjai turi pateikti siekdami pagrįsti savo 

paraiškas. Nors kai kurios informacijos reikalaujama visose programose, pavyzdžiui, 

bendros informacijos apie pareiškėją ir siūlomo projekto aprašymo, kita prašoma 

informacija įvairiose VP skiriasi, atsižvelgiant į skirtingus tinkamumo kriterijus, kurie 

laikomi itin svarbiais tokio tipo investavimui, pavyzdžiui, informacija apie pareiškėjo 

finansinę padėtį (jos reikalaujama 10 iš 12 VP), pareiškėjo konkurencinę padėtį (8 iš 12 

VP), patirtį įgyvendinant projektus (6 iš 12 VP) ir ISO kokybės valdymo sertifikato 

turėjimą (3 iš 12 VP). 

69. Informacija, kurią turi pateikti pareiškėjai, turi įtakos darbo, kurį turi atlikti 

paramos gavėjai pildydami paraiškos formas, apimčiai ir blogiausiu atveju gali net juos 

atgrasyti nuo paraiškos dėl ES finansavimo teikimo. Be to, visus šiuos duomenis taip 

                                                      

80 Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 122 straipsnio 3 dalis (OL L 347, 2013 12 20, p. 320–469).  
81 Europos Komisijos (2017 m.) komunikatas „Galutinė 2014–2020 m. daugiametės 

finansinės programos (DFP) supaprastinimo rezultatų suvestinė“. 2014 m. kovo 3 d. 
Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui. 
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pat turi tvarkyti institucijos, todėl kuo daugiau informacijos reikalaujama, tuo didesnės 

projektų atrankos administracinės sąnaudos. 

Projekto įgyvendinimo etapas 

70. Atlikdami savo įgyvendinimo etapo peržiūrą nustatėme, kad VP leidžiami skirtingi 

mokėjimo prašymų ir patvirtinamųjų dokumentų pateikimo būdai (įskaitant popierines 

versijas ir popierinių ir elektroninių versijų derinius).  

71. Valstybių narių lygmeniu nustatytas patirtų išlaidų patvirtinamųjų dokumentų 

saugojimo laikotarpis skiriasi nuo penkerių metų po projekto užbaigimo iki 2031 m. 

Taigi, finansavimo, kuriuo remiamos tos pačios rūšies investicijos pagal skirtingas VP, 

gavėjams tektų skirtinga administracinė našta, susijusi su dokumentų saugojimu.  

72. Daugumoje valstybių narių82, kurias apėmė mūsų peržiūra, privačioms įmonėms 

nacionalinės viešųjų pirkimų taisyklės netaikomos, nes jos neturi perkančiosios 

organizacijos statuso. Nepaisant to, nustatėme, kad kai kuriose valstybėse narėse 

taikomi išsamūs reikalavimai (t. y. pasiūlymų pateikimo ir (arba) surinkimo terminai bei 

atrankos ir konkurso laimėtojo išrinkimo kriterijai), kurie yra labai panašūs į viešųjų 

pirkimų taisykles. Panašius skirtumus Komisija nustatė atlikdama 2007–2013 m. 

programavimo laikotarpio tyrimą83.  

                                                      

82 Išskyrus Slovakiją, kurioje MVĮ, kaip viešojo finansavimo gavėjos, privalo laikytis tam tikrų 
nacionalinio viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų. 

83 Europos Komisijos (2012 m.) tyrimas „Projektų atrankos proceso, taikomo daugelio 
valstybių narių 2007–2013 m. sanglaudos politikos programose, lyginamasis tyrimas“, 
2012 m. vasario mėn. 
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Sąlygomis grindžiamų supaprastinto sąnaudų skaičiavimo būdų (SSSB) ir kitų rūšių 

priemonių taikymas  

supaprastinto sąnaudų skaičiavimo būdų taikymas  

73. 2014–2020 m. BNR nurodoma, kad subsidijos ir grąžinamosios subsidijos gali būti 

skiriamos supaprastinto sąnaudų skaičiavimo būdų (SSSB), t. y. finansavimo taikant 

standartinius vieneto įkainius, vienkartines išmokas ir fiksuotąsias normas, forma. SSSB 

taikymas reiškia, kad nesilaikoma faktinių išlaidų principo. Subjektai, kuriems pavesta 

atlikti valdymo patikrinimus, ir auditoriai turės labiau dėmesį sutelkti į išdirbius, o ne į 

indėlius ir projektų išlaidas84. 

74. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu SIAB yra dažniausiai taikoma 

neprivaloma supaprastinimo priemonė. Apie 80 % VP, tirtų 2017 m., VI leidžia naudoti 

SIAB85. VP visų pirma plačiau naudojamos fiksuotosios normos, kurių nereikia pagrįsti 

norint padengti netiesiogines sąnaudas. Kelios priemonės, kuriomis siekiama 

palengvinti SIAB taikymą, jau buvo nustatytos ESF bendrai finansuojamoms 

intervencinėms priemonėms86. Programų biudžetų, kuriais taikomi SIAB, dalis sudaro 

36 % ESF atveju, o ERPF / SF būdinga SIAB taikyti rečiau (2 %)87.  

75. Komisijos 2017 m. tyrime pažymima, kad SIAB yra šiuo metu veiksmingiausiai 

mažinti paramos gavėjams tenkančią administracinę naštą padedanti supaprastinimo 

priemonė. Iš visų 21 supaprastinimo priemonės beveik pusė numatomo naštos 

                                                      

84 Europos Komisija (2014 m.), „Supaprastinto sąnaudų skaičiavimo gairės“, p. 33. 
85 Europos Komisijos (2017 m.) tyrimas „Naujų nuostatų dėl supaprastinimo taikymas 

ankstyvuoju Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) įgyvendinimo etapu“, 
galutinė ataskaita, „Sweco“, „t33“ ir „Spatial Foresight“, p. 61. 

86 Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 14 straipsnio 1 dalis (OL L 347, 2013 12 20, p. 470–486). 
87 Europos Komisijos (2017 m.) tyrimas „Naujų nuostatų dėl supaprastinimo taikymas 

ankstyvuoju Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) įgyvendinimo etapu“, 
galutinė ataskaita, „Sweco“, „t33“ ir „Spatial Foresight“, p. 21 ir 142. 



40 

sumažėjimo gaunama taikant SIAB88 (žr. IV priedą). Esama keleto priežasčių, kodėl 

SSSB nenaudojamas plačiau, pavyzdžiui, teisinis netikrumas (visų pirma susijęs su 

valstybės pagalbos ir viešųjų pirkimų taisyklėmis) arba valstybių narių taisyklės, kurios, 

regis, yra palankesnės sistemoms, grindžiamoms faktinių išlaidų kompensavimu. 

Kalbant apie valstybės pagalbą, Bendrojo bendrosios išimties reglamento (BBIR) 

2017 m. pakeitime numatyta SIAB naudoti teikiant valstybės pagalbą89. 

Omnibuso reglamentu išplečiama SIAB taikymo sritis ir taikymo sąlygos ir 

nustatomos naujos sąlygomis grindžiamos paramos rūšys 

76. Omnibuso reglamentu gerokai išplečiama SIAB taikymo sritis. Komisija pasiūlė 

padidinti esamą ribą90, taikomą privalomam SIAB taikymui ESF projektams (žr. 2 

diagramą), nuo 50 000 iki 100 000 eurų viešosios paramos ir šį įpareigojimą taikyti ir 

ERPF. Komisija apskaičiavo, kad tai apims maždaug 70 % visų ESF projektų. Taip pat bus 

galimybė išlaidoms personalui ir kitoms tiesioginėms sąnaudoms taikyti fiksuotąsias 

normas (iki šiol jos taikomos tik netiesioginėms sąnaudoms) ir galimybė standartinėms 

vienetinėms normoms pagrįsti naudoti ekspertų vertinimus ir biudžeto projektus.  

77. Audito Rūmai rekomendavo plačiai naudotis supaprastinto sąnaudų skaičiavimo 

būdais siekiant sumažinti išlaidų deklaracijose esančių klaidų riziką ir paramos 

gavėjams tenkančią administracinę naštą91. Komisija turėtų iš anksto sistemingai 

tvirtinti SIAB taikomas nustatyto dydžio normas, kad jos atitiktų reglamentavimo 

reikalavimus (laikantis teisingo, sąžiningo ir patikrinamo apskaičiavimo metodo). 

                                                      

88 Europos Komisijos (2017 m.) tyrimas „Naujų nuostatų dėl supaprastinimo taikymas 
ankstyvuoju Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) įgyvendinimo etapu“, 
galutinė ataskaita, „Sweco“, „t33“ ir „Spatial Foresight“, p. 20. 

89 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/1084, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) Nr. 651/2014, 7 straipsnio 1 dalis (OL L 156, 2017 6 20, p. 1–18). 

90 Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 14 straipsnio 4 dalis (OL L 347, 2013 12 20, p. 470–486). 
91 Europos Audito Rūmų 2011 finansinių metų metinė ataskaita, 6 skyrius, 30 dalis; Europos 

Audito Rūmų 2012 finansinių metų metinė ataskaita, 6 skyrius, 42 dalis; Europos Audito 
Rūmų 2014 finansinių metų metinė ataskaita, 6 skyrius, 79 dalis.  
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Omnibuso reglamento pakeitimai, jei būtų priimti, galėtų turėti didelį poveikį 

administracinės naštos sumažėjimui.  

78. Komisija taip pat nustatė naujos rūšies finansavimą, kuris ne siejamas su 

atitinkamų veiksmų sąnaudomis, o grindžiamas įvykdytomis sąlygomis, susijusiomis su 

padaryta pažanga siekiant tikslų.  

79. Savo nuomonėje dėl Omnibuso reglamento rekomendavome, kad mokėjimai, 

pagrįsti sąlygų įvykdymu arba pasiektais rezultatais, taptų pirmuoju pasirinkimu visose 

ES biudžeto srityse92. Tokia galimybė jau yra numatyta 2014–2020 m. BNR93. Tačiau iki 

šiol šia galimybe nepasinaudota nė vienoje VP. Kaimo plėtros srityje taip pat 

rekomendavome Komisijai įvertinti SSSB teikiamas galimybes atsisakyti patirtų išlaidų 

kompensavimo ir pereiti prie rezultatais pagrįsto kompensavimo94. 

Veiksmingesnės ir efektyvesnės kontrolės priemonės 

Valdymo patikrinimas sudaro didžiąją visos kontrolės ir audito veiklos dalį  

80. Europos Parlamentas95 ir aukšto lygio darbo grupė96 ragina optimizuoti kontrolę ir 

auditą, siekiant sumažinti valstybių narių administracines sąnaudas ir paramos 

gavėjams tenkančią administracinę naštą programavimo laikotarpiu po 2020 m.  

                                                      

92Europos Audito Rūmų nuomonė Nr. 1/2017 dėl pasiūlymo peržiūrėti Finansinį reglamentą, 
84 dalis. 

93 2013 m. gruodžio 17 d. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 104–109 straipsniai (OL L 347, 
2013 12 20, p. 320–469). 

94 Europos Audito Rūmų (2018 m.) specialioji ataskaita Nr. 11/2018 „Nauji būdai finansuoti 
kaimo plėtros projektus: paprastesni, bet neorientuoti į rezultatus“, 4 rekomendacija. 

95 2015 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl siekio supaprastinti 2014–
2020 m. sanglaudos politiką ir orientuoti ją į rezultatus (P8_TA(2015)0419). 

96 Aukšto lygio grupės supaprastinimo klausimais galutinės išvados ir rekomendacijos 
laikotarpiui po 2020 m., 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-
simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020. 
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81. Valstybės narės yra atsakingos už valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimą. Jos 

teikia Komisijai ex ante patikinimą dėl išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo. Šiuo tikslu jos 

paskiria VI, SI ir AI. VI ir SI taip pat gali darbui jų vardu paskirti tarpines įstaigas (TĮ). 

82. Komisija prižiūri valstybių narių institucijų darbą, rengia gaires ir teikia nuolatinę 

pagalbą. Komisija naudojasi AI darbu vertindama kiekvienos programos teisėtumą ir 

tvarkingumą. Komisija taip pat gali atlikti valstybių narių kontrolės sistemų ir projektų 

auditą.  

83. 2 lentelėje matyti, kad valstybių narių institucijos atlieka didžiąją patikrinimų ir 

audito vietoje dalį. Visuose projektuose bent kartą per metus ir kaskart, kai pateikiama 

išlaidų deklaracija, atliekami valdymo patikrinimai, kuriuos atlieka VI / TĮ, ir 

patikrinimai, kuriuos atlieka TI. Šie patikrinimai taip pat gali apimti patikrinimus vietoje. 

2015 m. buvo patikrinta daugiau kaip milijonas projektų. 

84. Palyginimui: valstybių narių AI atliko maždaug 12 000 patikrinimų vietoje 

(maždaug 1,1 % visų projektų), o Komisija išnagrinėjo 226 projektus (mažiau kaip 

0,02 %), bendrai finansuojamus pagal sanglaudos politiką.  

2 lentelė. 2015 m. patikrintų ir audituotų projektų skaičius  

VALSTYBIU NARIŲ LYGMUO 
Bendrai iš SF, ERPF ir ESF finansuojamų projektų, 
kurių valdymas patikrintas, skaičius 

1 081 386 100 % visų projektų 

AI patikrintų projektų skaičius 12 270 1,1 % visų projektų 
ES LYGMUO 

Europos Komisijos patikrintų projektų skaičius 226 
 

0,02 % visų projektų 

Europos Audito Rūmų patikrintų projektų 
skaičius* 

223 
 

0,02 % visų projektų 

Pastaba. *Audito Rūmai, kaip nepriklausomas ES išorės auditorius, nėra reglamentuose 
nustatytos vidaus kontrolės tvarkos dalis. 

Šaltinis – 2017 m. spalio 11 d. REGIO GD pristatymas Europos Parlamento CONT komitetui 
„Audito reforma ES po 2020 m. – misija įmanoma“ ir Europos Audito Rūmų 2015 m. metinė 
ataskaita. 
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85. Atlikdama 2007–2013 m. laikotarpio ex post vertinimą Komisija nustatė, kad 

dauguma paramos gavėjų manė, jog valdymo patikrinimai buvo neproporcingi97. 

Pagrindinė to priežastis buvo didelis kontrolės priemonių skaičius.  

Valstybių narių valdymo patikrinimų ir tvirtinančiųjų institucijų patikrinimų 

efektyvumo didinimas  

86. Valstybės narės ir programos labai skiriasi pagal tai, kaip jose praktiškai atliekami 

valdymo patikrinimai. Remiantis informacija, kurią mums pateikė AI apie 12 peržiūrėtų 

VP: 

- Penkių iš šių 12 VP valdymo patikrinimus atliko daugiau kaip viena institucija, 

pavyzdžiui, VI ir (arba) TĮ / TI. Mūsų audito patirtis rodo, kad, be tyrimų, kuriuos 

atliko VI, kai kurios TI atliko išsamius tyrimus, o kitos ne; labai skiriasi tikrinimo 

aprėptis ir dokumentams taikomi reikalavimai (žr. III priedą); 10 iš 12 VP buvo 

tikrinami visi išlaidų punktai, įtraukti į paramos gavėjų išlaidų deklaraciją, o 

likusiose dviejose VP išlaidų punktai buvo tikrinami atrankos būdu. 

-  Remiantis Komisijos gairėmis, tai daryti galima, jeigu tai grindžiama metodika, 

kuri yra nustatyta ex ante ir pagal kurią galima prognozuoti klaidas nepatikrintos 

visumos atžvilgiu98.  

87. 2014–2020 m. BNR nustatyta tam tikra proporcingumo užtikrinimo tvarka, kuria 

siekiama sumažinti dėl audito ir kontrolės paramos gavėjams tenkančią administracinę 

naštą. Komisija arba AI projektus, kurių biudžetas neviršija 200 000 eurų (ERPF ir SF) ir 

                                                      

97 2007–2013 m. sanglaudos politikos programų ex post vertinimas, kuriame daugiausia 
dėmesio skiriama Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), Europos socialiniam fondui 
(ESF) ir Sanglaudos fondui (SF), 2016 m. rugpjūčio mėn. 

98 Europos Komisija (2015 m.), Europos struktūriniai fondai, „Valdymo patikrinimų gairės 
valstybėms narėms“ (2014–2020 m. programavimo laikotarpis)“, p. 12. 
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150 000 (ESF), tikrina tik vieną kartą, o kiti – ne dažniau kaip kartą per metus99. 

Dabartiniame Omnibuso reglamento projekte numatyta, kad ši riba didės iki 400 000 

eurų (ERPF ir SF) ir 300 000 eurų (ESF)100.  

88. Valdančiųjų institucijų ir tvirtinančiųjų institucijų tikrinimų aprėpties ir taikymo 

srities bei darbo pasidalijimo skirtumai rodo, kad Komisijai siekiant sumažinti paramos 

gavėjams tenkančią administracinę naštą reikia nustatyti aiškią tvarką. Taip pat 

Komisija galėtų toliau nagrinėti galimybę supaprastinti valdymo patikrinimams 

taikomus atrankos metodus, atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti atskaitomybę. 

89. Be to, smarkiai sumažinti administracines sąnaudas galima elektroniniu duomenų 

perdavimu tarp programos institucijų ir paramos gavėjų (e. sanglauda), tačiau valstybių 

narių institucijos dar ne visai išnaudoja šią galimybę. Nustatėme, kad 11 iš 12 AI, 

atsakiusių į mūsų klausimyną, turi elektroninio duomenų perdavimo sistemą. Tokioje 

sistemoje galėtų būti suteikta galimybė susipažinti su atliekant valdymo patikrinimus 

surinktais dokumentais. Tačiau aštuonios AI nurodė, kad sistemoje nesuteikiama 

galimybė susipažinti su visais auditui svarbiais dokumentais.  

Skirtingo Komisijos ir valstybių narių taisyklių aiškinimo suderinimas 

90. Komisijos 2007–2013 m. sanglaudos politikos ex post vertinime trūkumai valdymo 

patikrinimų lygmeniu nurodyti kaip viena iš pagrindinių paramos gavėjams tenkančios 

administracinės naštos atsiradimo priežasčių101. Svarbiausia supaprastinimo 

priežastis – siekis užtikrinti, kad įvairios valstybių narių programos institucijos taikomas 

taisykles aiškintų vienodai.  

                                                      

99 2013 m. gruodžio 17 d. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 148 straipsnis (OL L 347, 
2013 12 20, p. 320–469). 

100 Europos Komisija, svetainė „BudgWeb“, BNR 148 straipsnis, 2018 m. balandžio 6 d. 
101 2007–2013 m. sanglaudos politikos programų ex post vertinimas, kuriame daugiausia 

dėmesio skiriama Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), Europos socialiniam fondui 
(ESF) ir Sanglaudos fondui (SF), 2016 m. rugpjūčio mėn., p. 17. 
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91. Komisija turi užtikrinti, kad visi subjektai vienodai suprastų reglamentus ir gaires. 

Komisija ėmėsi keleto iniciatyvų, kuriomis siekiama suderinti tikrinimo taisyklių 

aiškinimą, pavyzdžiui, parengiant gaires dėl klaidų vengimo102 ir ištaisymo viešųjų 

pirkimų srityje103.  

92. Taip pat pažymime, kad ES lygmeniu veikia Europos struktūrinių ir investicijų 

fondų ekspertų grupė (angl. EGESIF), kurioje turėtų būti galimybės ekspertams keistis 

informacija. Tačiau dauguma taisyklių yra nacionalinės arba net taikomos konkrečiai 

programai. Visais šiais atvejais valstybių narių pareiga užtikrinti, kad institucijų 

aiškinimas būtų suderintas.  

93. Mūsų audito patirtis taip pat rodo, kad AI ir VI / TĮ / TI keitimasis technine 

informacija ir komunikacija skiriasi. Gerinant komunikaciją suteikiama galimybė 

suderinti taisyklių aiškinimą ir padidinti kontrolės priemonių veiksmingumą. 

 

                                                      

102 Europos Komisija (2015 m.), „Viešasis pirkimas. Gairės specialistams, kaip išvengti 
dažniausiai pasitaikančių viešojo pirkimo klaidų, kai projektai finansuojami iš Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų lėšų“, 2015 m. 

103 2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomos gairės dėl Komisijos 
atliekamų finansinių pataisų Sąjungos pagal pasidalijamąjį valdymą finansuojamoms 
išlaidoms nustatymą, kai nesilaikoma viešųjų pirkimų taisyklių (C(2013) 9527). 
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I priedas. Pagrindinių supaprastinimo pasiūlymų dėl sanglaudos politikos po 2020 m. santrauka 

Pagrindiniai supaprastinimo pasiūlymai dėl sanglaudos politikos po 2020 m. 

Europos 
Komisija (1) 

Aukšto lygio 
grupė 
supaprastinimo 
klausimais (2) 

Europos 
Parlamentas 
(3) 

Taryba (4) (6) Regionų 
komitetas (5) 

Lėšų sujungimas ir (arba) didesnis sutelkimas      
Taisyklių suderinimas visose ES priemonėse       
Bendros taisyklės       
Taisyklių priėmimas laiku ir gairių ir taisyklių netaikymas atgaline data      
Per didelio teisės aktų ir Komisijos gairių skaičiaus mažinimas      
Sklandus įgaliojimų perdavimas ir suteikimas      
VP optimizavimas ir jų skaičiaus mažinimas      
Nuosekli ir paprasta veiksmingumo rodiklių sistema      
Valdymo ir kontrolės racionalizavimas ir atskyrimas, pavyzdžiui, taikant vieno 
bendro audito metodą      
Pasitikėjimo nacionalinėmis taisyklėmis ir institucijomis demonstravimas (t. y. 
Komisijos priežiūros vaidmens atsisakymas) tam tikrose valstybėse narėse       
Ex ante sąlygų optimizavimas      
Nacionalinio bendro finansavimo normos didinimas      
Administracinių gebėjimų stiprinimas      
Lankstus finansavimas, kuriuo siekiama įveikti naujus iššūkius      
Keitimasis gerąja patirtimi      
Galimybių taikyti e. sanglaudą, SIAB ir fiksuotąsias normas didinimas      
Taisyklių pastovumo užtikrinimas      
Perteklinis reglamentavimas neturėtų būti automatiškai laikomas klaida ir turėtų 
būti vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju.      

Šaltinis – (1) Europos Komisija, Diskusijoms skirtas dokumentas dėl ES finansų ateities, 2017 m. birželio 28 d.; (2) Aukšto lygio grupės supaprastinimo klausimais galutinės išvados ir 
rekomendacijos laikotarpiui po 2020 m., 2017 m. liepos 11 d.; (3) 2017 m. birželio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES sanglaudos politikos po 2020 m. pagrindinių 
elementų (2016/2326(INI)); (4) Tarybos išvados dėl sinergijos ir supaprastinimo rengiant sanglaudos politiką po 2020 m. (2017 m. lapkričio 15 d.), Nr. 14 263/17; (5) Nuomonė 
„Sanglaudos politikos ateitis po 2020 m. Už stiprią ir veiksmingą Europos sanglaudos politiką po 2020 m.“, COTER-VI/015 ir Nuomonė „ESI fondų supaprastinimas iš vietos ir 
regionų valdžios institucijų perspektyvos“, 2016 m. spalio 10–12 d., COTER-VI/012; (6) Tarybos išvados (2018 m. balandžio 12 d.) Nr. 178/18 „Sanglaudos politikos rezultatų 
užtikrinimas ir įgyvendinimas po 2020 m.“. 
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II priedas. Sanglaudos politikos įgyvendinimo supaprastinimui svarbių Audito Rūmų 
ataskaitų, nuomonių ir apžvalginių pranešimų apžvalga 

Ne EAR ataskaitos ir nuomonės 

1 2011 finansinių metų metinė ataskaita 

2 2012 finansinių metų metinė ataskaita 

3 2013 finansinių metų metinė ataskaita 

4 2014 finansinių metų metinė ataskaita 

5 2015 finansinių metų metinė ataskaita 

6 2016 finansinių metų metinė ataskaita 

7 Nuomonė Nr. 1/2017 dėl pasiūlymo peržiūrėti Finansinį reglamentą 

8 Specialioji ataskaita Nr. 17/2016 „ES institucijos gali padaryti daugiau, kad palengvintų galimybę 
dalyvauti jų viešuosiuose pirkimuose“ 

9 Specialioji ataskaita Nr. 19/2016 „ES biudžeto įgyvendinimas finansinėmis priemonėmis: ko reikėtų 
pasimokyti iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio“ 

10 Specialioji ataskaita Nr. 24/2016 „Būtina dėti daugiau pastangų, siekiant gerinti informuotumą ir 
užtikrinti valstybės pagalbos taisyklių laikymąsi sanglaudos politikos srityje“ 

11 Specialioji ataskaita Nr. 36/2016 „2007–2013 m. sanglaudos ir kaimo plėtros programų užbaigimo 
tvarkos vertinimas“ 

12 Specialioji ataskaita Nr. 02/2017 „Komisijos derybos dėl 2014–2020 m. partnerystės susitarimų ir 
sanglaudos programų“ 

13 Specialioji ataskaita Nr. 04/2017 „ES biudžeto apsauga nuo neteisėtų išlaidų: 2007–2013 m. 
laikotarpiu Komisija Sanglaudos srityje vis labiau naudoja prevencines priemones ir finansinius 
pataisymus“ 

14 Specialioji ataskaita Nr. 15/2017 „Ex ante sąlygos ir veiksmingumo rezervas sanglaudos politikos 
srityje – naujoviškos, bet dar neveiksmingos priemonės“ 

15 Specialioji ataskaita Nr. 16/2018. „Komisijos ir valstybių narių veiksmais 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu pavyko išspręsti menko lėšų panaudojimo problemą, bet nepakankamai 
dėmesio skirta rezultatams“ 

16 Apžvalginis pranešimas (2018 m.) dėl ES finansų ateities: ES biudžeto veikimo reforma 

17 Specialioji ataskaita Nr. 11/2018 „Nauji būdai finansuoti kaimo plėtros projektus: paprastesni, bet 
neorientuoti į rezultatus“ 

Šaltinis – Europos Audito Rūmai. 
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III priedas. Projektų atrankos ir finansavimo schemų įgyvendinimo 12 valstybių narių veiksmų programose procedūrų ir dokumentams 

keliamų reikalavimų apžvalga 

  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
A Tinkamumo 

finansuoti 
sąlygos 

            

2 Bendras 
finansavimas, 
pagalbos 
intensyvumas: 

            

 labai mažos ir 
mažosios įmonės 

30 % 25 % 45 % iki 45 % iki 60 % iki 50 % iki 45–
50 % 

iki 45 % iki 50 % iki 45 % iki 75 % iki 50 % 

 Vidutinės įmonės 20 % 15 % 45 % iki 35 % iki 60 % iki 50 % iki 30–
50 % 

iki 35 % iki 50 % iki 35 % iki 75 % iki 50 % 

B PROJEKTO 
PARAIŠKA 

            

1 Projekto 
paraiškos 
puslapių skaičius  

22 52 32 251 16 46 15 18 15 134 40 41 

2 Projekto 
paraiškos 
pateikimo būdai 

Popierinės 
kopijos  

Popierinės 
kopijos  

Elektroninės 
kopijos 

Elektroninės 
kopijos 

Elektroninės 
ir popierinės 

kopijos 

Popierinės 
kopijos  

Elektroninės 
kopijos 

Elektroninės 
kopijos 

Elektroninės 
kopijos 

Elektroninės 
ir popierinės 

kopijos 

Elektroninės 
ir 

popierinės 
kopijos 

Elektroninės 
kopijos 

B1 INFORMACIJA 
APIE PAREIŠKĖJĄ             

1 Pareiškėjo 
identifikavimo 
informacija  

Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip 

2 Pareiškėjo 
finansinė būklė  Taip Taip Ne Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Ne 

3 Pareiškėjo 
konkurencinės 
padėties analizė 

Ne Ne Taip Taip Ne Taip Taip Taip Taip Taip Taip Ne 

4 Patirtis 
įgyvendinant ES 
projektus  

Ne Ne Ne Ne Taip Taip2 Taip Ne Taip Taip Ne Taip 

5 Kokybės valdymo 
sertifikato (ISO Taip Ne Ne Ne Ne Ne Taip Ne Ne Taip Ne Ne 
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
sertifikato) 
turėjimas 

B2 INFORMACIJA 
APIE PROJEKTĄ             

1 Projekto 
aprašymas 

Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip 

2 Numatytų išlaidų 
paskirstymas Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip 

3 Projekto 
strateginės 
atitikties 
aprašymas 

Ne3 Ne Taip Taip Taip Taip Taip3 Ne Taip Taip Taip3 Taip 

4 Projekto indėlis 
taikant 
horizontaliuosius 
principus  

Taip Ne Taip Ne Taip Taip Taip Ne Taip Taip Taip Taip 

5 Alternatyvių 
projekto 
finansavimo 
galimybių analizė 

Ne Ne Ne Ne Ne Taip Ne Ne Taip Taip Ne Ne 

6 Finansinė 
prognozė 

3 metų 3 metų Ne 3 metų Ne 8 metų Ne 

Pirmų 
metų po 
projekto 

užbaigimo 

Ne 19 metų 4–12 
metų4 Ne 

C ĮGYVENDINIMAS              
C1 MOKĖJIMO 

PRAŠYMAI             

1 Mokėjimo 
prašymo formų 
puslapių skaičius 

2 7 mažiausiai 
10 145 3 9 mažiausiai 

30 3 2 11 5 17 

2 Mokėjimo 
prašymo bylos 
pateikimo būdai 

Ir 
elektroninės, 
ir popierinės 

kopijos 

Popierinės 
kopijos 

Elektroninės 
kopijos 

Elektroninės 
kopijos 

Elektroninės 
kopijos 

Ir elektroninės, 
ir popierinės 

kopijos 

Elektroninės 
kopijos 

Elektroninės 
kopijos 

Elektroninės 
kopijos 

Elektroninės 
kopijos 

Ir elektroninės, 
ir popierinės 

kopijos 
Elektroninės kopijos 

3 Pažangos 
ataskaita, 
pateiktina kartu 

Taip Ne6 Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip 
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
su kiekvienu 
mokėjimo 
prašymu 

C2 PATVIRTINAMIEJI 
DOKUMENTAI             

1 Kiek dokumentų 
turi būti pateikta 
kartu su 
mokėjimo 
prašymu 

100 % 
popierine 

kopija 

100 % 
popierine 

kopija 

100 % 
elektronine 

versija 

100 % 
elektronine 

versija 

100 % 
elektronine 

versija 

100 % 
elektronine 

versija 

100 % 
elektronine 

versija 

100 % 
elektronine 

versija 

100 % 
elektronine 

versija 

100 % 
elektronine 

versija 

100 % 
popierine 

kopija 

Patvirtinamųjų 
dokumentų 

pavyzdys 
elektronine 

versija 

2 
  

Reikalaujami 
patvirtinamieji 
dokumentai: 

            

 a) sąskaitos 
faktūros Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip 

 b) mokėjimo 
įrodymas Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Ne 

 c) pristatymo 
patvirtinimai Ne Ne Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip 

 d) sutartys Taip Ne Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip 
 e) apskaitos 

dokumentai Taip Ne Taip Taip Taip Taip Ne Taip Taip Taip Taip Taip 

 f) kiti konkretūs 
dokumentai Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Ne 

3 Patvirtinamųjų 
dokumentų 
saugojimo 
laikotarpis Iki 

2031 m. 

Iki 
2028 m. 
gruodžio 

31 d. 

3 metai po 
galutinio 

mokėjimo 
ir 3 metai 

po VP 
užbaigimo  

Bent 3 
metai po 

VP 
užbaigimo, 

t. y. iki 
2028 m. 

Iki 
2028 m. 
gruodžio 

31 d. 

5 metai po 
projekto 

užbaigimo 

Bent iki 
2027 m. 
gruodžio 

31 d. 

10 metų 
nuo 

projekto 
užbaigimo7 

10 metų 
po 

projekto 
užbaigimo  

2 metai8 

Iki 
2028 m. 
gruodžio 

31 d. 

2 metai8 

C3 VIEŠŲJŲ 
PRIKIMŲ 
TAISYKLĖS 

            

1 Išsamių viešųjų 
pirkimų 
procedūrų, kurių 

Ne9 Ne10 Taip Taip Ne Taip Taip Ne Taip Taip Taip Taip 
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
turi laikytis MVĮ, 
kaip paramos 
gavėjos, 
nustatymas 

1 Galutinis projekto paraiškos puslapių skaičius gali skirtis priklausomai nuo galutinio paraiškos turinio. 
2 Kroatijos atveju patirtis įgyvendinant projektus yra susijusi su projektais, finansuojamais iš bet kurio šaltinio, t. y. ne tik ES finansuojamais projektais. 
3 Netiesiogiai, nes pareiškėjai turėtų įrodyti, kad atitinka kvietimo teikti paraiškas kriterijus (ir su sąlyga, kad kvietimas atitinka veiksmų programą). 
4 Priklausomai nuo investicijų rūšies. 
5 Galutinis mokėjimo prašymo puslapių skaičius gali skirtis priklausomai nuo galutinio prašymo turinio. 
6 Pažangos ataskaita, pateiktina kartu su galutinio mokėjimo prašymu. 
7 Nuo paskutinės sąskaitos faktūros pateikimo datos. 
8 Dveji metai nuo gruodžio 31 d. po sąskaitų, į kurias įtraukiamos užbaigto projekto galutinės išlaidos, pateikimo Europos Komisijai. 
9 Viešųjų pirkimų procedūros nevykdomos, tačiau paramos gavėjai yra įpareigoti įrodyti, kad išlaidos yra pagrįstos. 
10 Atranka turi būti patvirtinta dokumentais ir turi būti pasirinktas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas. 

Šaltinis – Europos Audito Rūmai; remtasi valstybių narių institucijų pateiktais duomenimis ir viešai skelbiamais dokumentais. 
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Peržiūrėtos veiksmų programos 

Ne Valstybė narė Peržiūrėta veiksmų programa Programos CCI kodas Prioritetinė kryptis Investavimo 
prioritetas 

1 Austrija Investicijos į ekonomikos augimą ir užimtumo didinimą Austrijoje 
2014–2020 m. 

2014AT16RFOP001 2 prioritetinė kryptis 3d  

2 Kroatija Konkurencingumas ir sanglauda 2014HR16M1OP001 3 prioritetinė kryptis 3d  

3 Čekija „Verslumas ir inovacijos dėl konkurencingumo“ 2014CZ16RFOP001 3 prioritetinė kryptis 3a  

4 Prancūzija 2014–2020 m. Lotaringijos ir Vogėzų veiksmų programa, ERPF ir ESF 2014FR16M2OP007/2014FR16M0OP0151 2 prioritetinė kryptis 3a  

5 Vokietija Saksonija-Anhaltas, ERPF, 2014–2020 m. 2014DE16RFOP013 2 prioritetinė kryptis 3d  

6 Vengrija Ekonominės plėtros ir inovacijų veiksmų programa 2014HU16M0OP001 1 prioritetinė kryptis 3c  

7 Italija ROP, Apulija, ERPF ir ESF 2014IT16M2OP002 3 prioritetinė kryptis 3a  

8 Мalta Konkurencingos ir tvarios ekonomikos skatinimas siekiant įveikti 
mums kylančius iššūkius 

2014MT16M1OP001 3 prioritetinė kryptis 3d  

9 Lenkija 2014–2020 m. Žemutinės Silezijos vaivadijos regioninė veiksmų 
programa 

2014PL16M2OP001 1 prioritetinė kryptis 3c  

10 Slovakija Moksliniai tyrimai ir inovacijos 2014SK16RFOP001 3 prioritetinė kryptis 3a  

11 Ispanija 2014–2020 m. Andalūzijos veiksmų programa, ERPF 2014ES16RFOP003 3 prioritetinė kryptis 3d  

12 Jungtinė 
Karalystė 

Jungtinė Karalystė – ERPF, Anglija 2014UK16RFOP001 3 prioritetinė kryptis 3d  

1 2017 m. šios veiksmų programos kodas buvo pakeistas iš 2014FR16M2OP007 į 2014FR16M0OP015. 

Šaltinis – Europos Audito Rūmai. 
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IV priedas. Numatomas Komisijos nurodytų 2014–2020 m. laikotarpiui skirtų 

supaprastinimo priemonių poveikis administravimo institucijų administracinėms 

sąnaudoms ir paramos gavėjams tenkančiai administracinei naštai 

Supaprastinimo priemonė 

Poveikis 
administravimo 

institucijoms 
tenkančioms 

administracinėms 
sąnaudoms 

(%) 

Poveikis paramos 
gavėjams tenkančiai 

administracinei 
naštai 

(%) 

Sanglaudos politikai (SF, ERPF ir ESF) svarbios supaprastinimo priemonės 
Partnerystės susitarimais pakeičiamas nacionalinis strateginių 
krypčių planas ir nacionalinis strateginis planas 0,0 % 0,0 % 

Didesnis telkimas pagal temas 0,0 % 0,0 % 
Bendri rodikliai ir tobulesnė stebėjimo sistema 0,5 % 0,9 % 
Taisyklių suderinimas -0,5 % -1,2 % 
Proporcinga kontrolė / mažiausias patikrų vietoje skaičius -0,6 % -0,5 % 
E. sanglauda su paramos gavėjais -1,7 % -4,8 % 
Pajamų duodantiems projektams taikomos paprastesnės 
taisyklės -0,6 % -2,2 % 

Trumpesnis dokumentų saugojimo laikotarpis -0,3 % -0,5 % 
Supaprastinta programos keitimo procedūra 0,0 % 0,0 % 
Programos dokumentų supaprastinimas 0,0 % 0,0 % 
Nepriklausoma didelės apimties projektų kokybės ataskaita 0,0 % 0,0 % 
Mokymo ir žinių perdavimo paslaugų teikėjų laikymas paramos 
gavėjais -0,2 % -0,1 % 

Bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP) ir vietos veiklos 
grupės 0,1 proc. -0,1 % 

Integruotos teritorinės investicijos (ITI) 0,0 % 0,1 proc. 
VP ir TI sujungimas / mokėjimo agentūrų skaičiaus mažinimas -0,2 % 0,0 % 
Subsidijos ir grąžinamosios subsidijos kaip supaprastinto 
sąnaudų skaičiavimo būdai (SSSB) -1,7 % -6,3 % 

Bendri veiksmų planai (BVP) 0,0 % 0,0 % 
Kitiems fondams (EJRŽF, EŽŪFKP) taikomos supaprastinimo priemonės 
Išankstiniai mokėjimai 0,1 % -0,1 % 
Draudimo apsaugos kriterijų nustatymas 0,0 % 0,0 % 
Atrankos procesui taikoma pagreitinta procedūra 0,0 % 0,0 % 
Specialios kompensacijos apskaičiavimo taisyklės 0,0 % 0,0 % 
Iš viso iš ESI fondų  -5,2 % -14,9 % 

Šaltinis – Regioninės ir miestų politikos GD užsakytas tyrimas „Naujų nuostatų dėl supaprastinimo 
taikymas ankstyvuoju Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) įgyvendinimo etapu“, 
galutinė ataskaita, 2017 m. birželio 19 d., „Sweco“, „t33“ ir „Spatial Foresight“, p. 21 ir 142.
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V priedas. Teisės aktų ir gairių raida 
 

  

 
Šaltinis – Europos Audito Rūmai, remiantis http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance. 
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VI priedas. Sanglaudos politika (ERPF, SF,ESF, įskaitant Jaunimo užimtumo iniciatyvą) 
2014–2020 m. laikotarpiu, finansiniai asignavimai, VP skaičius, valstybės narės valdyme 

naudojami rodikliai ir dalyvaujančios institucijos 
 

 
Pastaba. Institucijų skaičiaus atveju pateikti skaičiai yra įverčiai.  

Šaltinis – Europos Komisija.  

Valstybė narė

ES fondai (ERPF, 
SF,ESF, įskaitant 
JUI) milijonais 

eurų

Dalis (%) ES 
fonduose

VP skaičius
Produktų ir 

rezultatų rodiklių 
skaičius

VI / TĮ / TI / AI 
institucijų 

skaičius (įverčiai)

Bendro 
institucijų 

skaičiaus dalis

AT 978 0,3 % 2 95 32 2,4 %
BE 2 021 0,6 % 7 227 37 2,7 %
BG 7 423 2,1 % 8 423 49 3,6 %
CY 702 0,2 % 2 99 9 0,7 %
CZ 21 643 6,2 % 8 399 15 1,1 %
DE 18 269 5,2 % 32 1 106 132 9,7 %
DK 413 0,1 % 2 58 10 0,7 %
EE 3 535 1,0 % 1 191 14 1,0 %
ES 27 942 8,0 % 45 756 89 6,6 %
FI 1 304 0,4 % 3 97 20 1,5 %
FR 14 763 4,2 % 40 1 366 323 23,8 %
GR 15 275 4,4 % 18 702 33 2,4 %
HR 8 463 2,4 % 2 282 24 1,8 %
HU 21 544 6,2 % 7 382 10 0,7 %
IE 1 020 0,3 % 3 86 4 0,3 %
IT 31 686 9,1 % 51 1 433 115 8,5 %
LT 6 709 1,9 % 1 288 31 2,3 %
LU 40 0,0 % 2 32 4 0,3 %
LV 4 418 1,3 % 1 244 3 0,2 %
MT 708 0,2 % 3 119 5 0,4 %
NL 1 015 0,3 % 5 103 10 0,7 %
PL 76 866 22,0 % 22 1 511 89 6,6 %
PT 21 343 6,1 % 12 450 66 4,9 %
RO 22 541 6,5 % 7 439 62 4,6 %
SE 1 764 0,5 % 11 150 5 0,4 %
SI 3 012 0,9 % 1 234 18 1,3 %
SK 13 768 3,9 % 7 467 35 2,6 %
UK 10 974 3,1 % 12 401 16 1,2 %
TC 9 239 2,6 % 76 1 874 98 7,2 %
Iš viso 349 380 100 % 391 – 1 358 100 %
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VII priedas. Santrumpos 

AI Audito institucija 
ALG Aukšto lygio grupė 
BBIR Bendrasis bendrosios išimties reglamentas 
BNR Bendrųjų nuostatų reglamentas 
COSME Europos Sąjungos įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 

įmonių programa 
DFP Daugiametė finansinė programa 
EBPO Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 
EGESIF Europos struktūrinių ir investicijų fondų ekspertų grupė 
EMPL GD Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas 
ERPF Europos regioninės plėtros fondas 
ES Europos Sąjunga 
ESF Europos socialinis fondas 
ESI fondai Europos struktūriniai ir investicijų fondai 
ETB Europos teritorinis bendradarbiavimas 
GD Generalinis direktoratas 
MVĮ Mažosios ir vidutinės įmonės 
PS Partnerystės susitarimas 
REFIT Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa 
REGIO GD Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas 
RPV Reglamentavimo patikros valdyba 
SESV Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo. 
SF Sanglaudos fondas 
SIAB Supaprastinto sąnaudų skaičiavimo būdas 
SIM Standartinis sąnaudų metodas 
TI Tvirtinančioji institucija 
TĮ Tarpinė įstaiga 
VAT Vidaus audito tarnyba 
VI Vadovaujančioji institucija 
VP Veiksmų programa 
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VIII priedas. Žodynėlis 

Audito institucijos (AI) Komisijai teikia patikinimą, ar efektyviai veikia veiksmų programos 

(VP) valdymo sistemos ir vidaus kontrolės priemonės (taigi, ar patvirtintos išlaidos yra 

teisėtos ir tvarkingos). Audito institucijų funkcijas dažniausiai atlieka valstybės kanceliarijų, 

finansų ministerijų (arba vidaus kontrolės tarnybų prie ministerijų), kitų ministerijų arba 

aukščiausiųjų audito institucijų padaliniai. Funkciniu požiūriu jos turi būti nepriklausomos 

nuo lėšas valdančių institucijų. Audito institucija per sistemų auditą ir per veiklos auditą 

nustatytus faktus perduoda atitinkamos VP vadovaujančiajai ir tvirtinančiajai institucijoms. 

Kartą per metus Komisijai metinėje kontrolės ataskaitoje jos praneša apie savo per metus 

atliktą darbą. Jeigu audito institucija mano, kad vadovaujančioji institucija nesiėmė reikiamų 

taisomųjų veiksmų, ji į tai privalo atkreipti Komisijos dėmesį. 

Bendrųjų nuostatų reglamentas (BNR) – 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros 

fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo 

plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos 

regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros 

reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 1083/2006. 

Europos struktūriniai ir investicijų (ESI) fondai – penki atskiri fondai, remiantys Sąjungos 

pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos įgyvendinimą visoje Sąjungoje, taip pat 

remiantys su konkrečiu fondu susijusių uždavinių vykdymą, atsižvelgiant į septynerių metų 

daugiametės finansinės programos biudžeto laikotarpio politikos sistemą. Šie fondai yra: 

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), Europos socialinis fondas (ESF), Sanglaudos fondas 

(SF), Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir 

žuvininkystės fondas (EJRŽF).  

Ex ante sąlygos – sąlygos, pagal kurias reikalaujama, kad valstybė narė prieš gaudama 

Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšų įvykdytų tam tikras sąlygas. Rengdamos 2014–

2020 m. programavimo laikotarpio veiksmų programas, valstybės narės turėjo įvertinti, ar 
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šios sąlygos įvykdytos. Jei jos nebuvo įvykdytos, turėjo būti parengti veiksmų planai, kuriais 

būtų užtikrinta, kad jos būtų įvykdytos iki 2016 m. gruodžio 31 d. 

Intervencijos logika – įvertintų poreikių, tikslų, indėlių (planuojamų ir paskirstytų), išdirbių 

(tikslinių ir pasiektų) ir rezultatų (numatytų ir faktinių) sąsaja. 

Partnerystės susitarimas (PS) – Europos Komisijos ir kiekvienos valstybės narės sudarytas 

2014–2020 m. programavimo laikotarpio susitarimas. Juose nustatyti nacionalinių institucijų 

planai, kaip panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų finansavimą, ir pateikti 

kiekvienos šalies strateginiai tikslai ir investavimo prioritetai, juos susiejant su strategijos 

„Europa 2020“ bendrais tikslais siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo. Jose, 

inter alia, taip pat išsamiai aptariamos ex ante sąlygos ir veiklos valdymo sistemos. Juos 

rengia valstybės narės, konsultuodamosi su Komisija, ir ši juos turi patvirtinti. 

Perteklinis reglamentavimas – papildomos taisyklės ir reguliavimo įpareigojimai, kuriais 

viršijami Europos Sąjungos (ES) lygmeniu nustatyti Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI 

fondų) reikalavimai. Perteklinį reglamentavimą galima toliau skirstyti į aktyvų perteklinį 

reglamentavimą ir pasyvų perteklinį reglamentavimą. Pertekliniu reglamentavimu 

apibūdinamos papildomos administracinės procedūros ir reguliavimo įpareigojimai, kuriais 

viršijami Europos Sąjungos (ES) lygmeniu nustatyti ESI fondų reikalavimai, o pasyvus 

perteklinis reglamentavimas atsiranda tuomet, kai nacionaliniai, regioniniai ar vietos subjektai 

netaiko ESI fondų reglamentuose siūlomų supaprastinimo priemonių. 

Prioritetinė kryptis – vienas iš veiksmų programoje nustatytos strategijos prioritetų, kurį 

sudaro grupė veiksmų su konkrečiais, kiekybiškai įvertinamais tikslais. 

Supaprastinto sąnaudų skaičiavimo būdai (SSSB) – trys finansavimo rūšys, apibrėžtos 

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 67 straipsnio b, c ir d punktuose: finansavimas pagal 

standartinius vieneto įkainius, vienkartines išmokas ir fiksuotąsias normas. 

Tarpinė įstaiga (TĮ) – tai bet kuri viešoji ar privačioji įstaiga arba tarnyba, kuri yra pavaldi 

vadovaujančiajai institucijai arba kuri tokios institucijos vardu atlieka su veiksmus 

įgyvendinančiais paramos gavėjais susijusias pareigas. 
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Tvirtinančioji institucija (TI) atlieka vadovaujančiųjų institucijų deklaruotų išlaidų pirmojo 

lygmens patikras ir patvirtina, kad šios išlaidos yra teisėtos ir tvarkingos. 

Vadovaujančioji institucija – nacionalinė, regiono arba viešojo sektoriaus institucija (ar kita 

viešojo arba privačiojo sektoriaus įstaiga), kurią valstybė narė paskyrė veiksmų programai 

valdyti. Į jos funkcijas įeina finansuotinų projektų atranka, projektų įgyvendinimo stebėjimas 

ir ataskaitų apie finansinius aspektus ir pasiektus rezultatus teikimas Komisijai. Be to, 

vadovaujančioji institucija yra įgaliota po Komisijos, Europos Audito Rūmų ir bet kurios 

valstybės narės institucijos atliktų auditų taikyti finansinius pataisymus paramos gavėjų 

atžvilgiu.  

Valstybės pagalba – tai bet kokia tiesioginė arba netiesioginė finansinė parama, kurią 

valdžios institucijos teikia privačiojo sektoriaus įmonėms. Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos 

veikimo (SESV), valstybės pagalba bendrojoje rinkoje paprastai yra draudžiama, išskyrus 

atvejus, kai ji tinkamai pagrindžiama. ES valstybės pagalbos taisyklėse nustatyta, kada tokia 

parama neiškraipo konkurencijos (arba kada dėl jos nekyla konkurencijos iškraipymo 

grėsmė). Europos Komisijai suteikta išimtinė kompetencija vertinti valstybių narių teikiamos 

valstybės pagalbos suderinamumą su šiomis taisyklėmis. Europos Komisijos priimtus 

procedūrinius sprendimus ir taikomus veiksmus nagrinėja Bendrasis Teismas ir Teisingumo 

Teismas. 

Veiksmingumo sistema – sistema, apimanti riboženklius ir tikslus, kurie nustatyti tam tikram 

rodiklių rinkiniui, kurį valstybės narės pasirenka kiekvienai veiksmų programos prioritetinei 

krypčiai, išskyrus techninės pagalbos prioritetines kryptis ir programas, remiamas pagal MVĮ 

iniciatyvą. 

Veiksmų programa (VP) – programa, kurioje nustatomi valstybės narės prioritetai ir 

konkretūs tikslai ir tai, kaip nustatytu laikotarpiu (dabar tai septynerių metų laikotarpis) 

finansuojant projektus bus naudojamas ESI fondų finansavimas (ES ir nacionalinis viešasis ir 

privatusis bendras finansavimas). Šiais projektais turi būti padedama siekti tam tikrų tikslų, 

nustatytų veiksmų programos prioritetinės krypties lygmeniu. Valstybė narė parengia VP ir 

Komisija turi ją patvirtinti prieš bet kokius mokėjimus iš ES biudžeto. Veiksmų programos jų 

vykdymo laikotarpiu gali būti keičiamos tik tada, jeigu tam pritaria abi šalys.  



© Europos Sąjunga, 2018 m.
Dėl leidimo naudoti arba kopijuoti nuotraukas arba kitą medžiagą, kurių autorių teisės nepriklauso Europos Sąjungai, 
būtina tiesiogiai kreiptis į autorių teisių subjektus. 

EUROPOS AUDITO RŪMAI 
12, rue Alcide de Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1 

Užklausos: eca.europa.eu/lt/Pages/ContactForm.aspx 
Interneto svetainė: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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