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Pranešimas spaudai
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Naudojant lėšas ES sanglaudos srityje,
veiksmingumui turi būti skiriama daugiau
dėmesio, teigia auditoriai
Remiantis nauju Europos Audito Rūmų apžvalginiu pranešimu, reikia įdėti daugiau pastangų,
kad ES sanglaudos politikos srityje būtų įtvirtintas veiksmingumas ir efektyvumas. Šiuo tikslu
atliktus su teisės aktų parengimu susijusius žingsnius ne visada lydėjo veiksmingi praktiniai
veiksmai, teigia auditoriai. Jie nurodo keletą sričių, kuriose yra galimybių pagerinti padėtį: nuo
strateginio planavimo ir politikos įgyvendinimo iki stebėjimo ir vertinimo. Jie taip pat įspėja,
kad nepaisant to, kad didesnis supaprastinimas turi nemažai privalumų, dėl jo gali pritrūkti
dėmesio veiksmingumui panaudojant sanglaudos lėšas 2021–2027 m. programavimo
laikotarpiu.
Sanglaudos politikai skiriama apie trečdalis 140 milijardų eurų ES metinio biudžeto. Pasak
Europos Komisijos, siekis užtikrinti, kad naudojant sanglaudos lėšas būtų orientuojamasi į
veiksmingumą yra vienas iš kertinių 2014–2020 m. programavimo laikotarpio principų. Tai taip
pat yra vienas pagrindinių tikslų, kuriuo yra paremti Komisijos teisėkūros pasiūlymai dėl 2021–
2027 m.
„Mūsų apžvalgoje centrinę vietą užima 14 pagrindinių principų, kurie paremti mūsų įvairiapusiu
daugelį metų vykdytu audito darbu. Mes įsitikinę, kad jie yra esminės svarbos, siekiant užtikrinti,
kad ES sanglaudos politika būtų orientuota į veiksmingumą,– teigė už apžvalginį pranešimą
atsakinga Europos Audito Rūmų narė Iliana Ivanova. – Nors ir buvo pasiekta teigiamų dalykų
rengiant teisėkūros pagrindą, daugelis sričių, kaip antai strateginis planavimas, politikos
įgyvendinimas ir tvarumo užtikrinimas, galėtų būti toliau gerinamos.“

Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų priimto apžvalginio pranešimo pagrindines mintis.
Visą pranešimą rasite čia www.eca.europa.eu.
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Apžvalginiame pranešime nagrinėjama ES pastangų siekiant sanglaudos lėšų naudojimą labiau
orientuoti į veiksmingumą raida. Apskritai, auditoriai palankiai vertina per pastaruosius metus
padarytą pažangą. Visų pirma Komisija ėmėsi veiksmų, kad būtų integruoti tokie svarbūs
struktūros elementai, kaip apibrėžimas, kas yra geras veiksmingumas, ir kokios sąlygos yra
reikalingos, kad jis būtų pasiektas; apibrėžimas, kaip išmatuoti veiksmingumą, kaip skelbti
ataskaitas apie jį ir kaip jį įvertinti. Vis dėlto, šie dalykai ne visada buvo veiksmingai įgyvendinti
praktiškai.
Be to, kalbant apie Komisijos pasiūlymus būsimu programavimo laikotarpiu (2021–2027 m.),
auditoriai palankiai vertina tai, kaip ES lėšos yra tikslingai skiriamos ten, kur jos gali padaryti
didžiausią poveikį, taip pat įdėtas pastangas, siekiant sustiprinti veiksmingumo vertinimo sistemą.
Tačiau jie taip pat nurodo, kad nėra nustatyta ES masto strategija, kuri padėtų įgyvendinti
strategiją „Europa 2020“, ir kad iškyla pavojus, kad atliekant programų koregavimus, nebus
atsižvelgiama į su veiksmingumo aspektais susijusią informaciją.
Galiausiai, auditoriai atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu, kad Europos Parlamentas ir Taryba laiku
priimtų teisėkūros pagrindą. Dėl besikaupiančių įgyvendinimo vėlavimų, o kartu ir tinkamumo
finansuoti laikotarpių persidengimo, valstybių narių dėmesys turi tendenciją nukrypti nuo
veiksmingumo aspektų prie greito ES lėšų panaudojimo nenorint šių lėšų prarasti.

Pastabos leidėjams
ES sanglaudos politikos tikslas yra mažinti skirtumus tarp ES regionų siekiant užtikrinti
subalansuotą ekonominį, socialinį ir teritorinį vystymąsi. Šiai politikai skiriama maždaug
350 milijardų eurų, t. y. vienas trečdalis 2014–2020 m. ES biudžeto.
Apžvalginis pranešimas yra aprašomojo ir analitinio pobūdžio dokumentas, susijęs su politikos
sritimi. Jame nėra pateikiama naujų audito nustatytų faktų. Vykdydami savo įsipareigojimus teikti
ataskaitas apie patikimą finansų valdymą, Audito Rūmai reikšmingai prisidėjo prie pažangos
didinant veiklos vykdymo veiksmingumą. Šiame dokumente pateikta analizė yra paremta mūsų
įvairiapusiu daugelį dešimtmečių sanglaudos srityje vykdytu audito darbu (69 ataskaitos), kurį
papildė kituose šaltiniuose pateiktos apžvalgos.
Audito Rūmų apžvalginis pranešimas „Veiksmingas veiklos vykdymas sanglaudos srityje“
(eca.europa.eu) paskelbtas 23 ES kalbomis Audito Rūmų interneto svetainėje.
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