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„Sanglaudos fondams po 2020 m. pasiūlytos paprastesnės,
lankstesnės taisyklės, tačiau reikia papildomų apsaugos
priemonių“, – įspėja ES auditoriai
Šiandien paskelbtoje Europos Audito Rūmų nuomonėje teigiama, kad nauji planai, kaip panaudoti ES
sanglaudos fondus, yra paprastesni ir lankstesni. Tačiau auditoriai pateikia keletą pasiūlymų, kaip užtikrinti,
kad valstybių narių išlaidos iš tikrųjų turėtų poveikį ir atitiktų taisykles.
Pasiūlytas 2021–2027 m. Bendrųjų nuostatų reglamentas apima septynis fondus, skirtus investicijoms į regioninę
plėtrą ir užimtumą, saugumą ir sienų apsaugą bei priemones migrantams remti ES valstybėse narėse. Visi šie
fondai sudarytų apie 360 milijardų eurų sumą – trečdalį viso ES biudžeto 2021–2027 m. laikotarpiu. Reglamente
nustatyti bendri politikos tikslai, apibrėžiamas lėšų paskirstymas įvairiose valstybėse narėse ir pateikiamos
taisyklės politikos programavimui ir įgyvendinimui.
„Iš esmės remiantis mūsų vertinimu matyti, kad Europos Komisijai pasiūlyme pavyko supaprastinti tekstą, tačiau
dėmesys lėšų panaudojimui ekonomiškiausiu būdu nepadidėjo, o atskaitomybės taisyklės iš dalies žymiai
susilpnėjo, – teigė už nuomonę atsakinga Europos Audito Rūmų narė Iliana Ivanova. – Mes teisės aktų leidėjams
ir Komisijai teikiame 58 pasiūlymus, į kuriuos atsižvelgus sanglaudos politika būtų veiksmingesnė ir efektyvesnė.“
Nuomonėje auditoriai palankiai vertina Europos Komisijos nuolatines pastangas supaprastinti taisykles, kuomet,
tinkamai įvykdžius šią užduotį, atsiranda galimybė sumažinti administracinė naštą ir dėmesį skirti ne indėliams, o
rezultatams. Tačiau auditoriai teigia, kad kai kurioms nuostatoms trūksta aiškumo, todėl gali atsirasti įvairių
interpretacijų, turinčių įtakos teisiniam tikrumui. Auditoriai įspėja, kad atlikus supaprastinimą, neturėtų atsirasti
didesnė atitikties taisyklėms rizika ar būtų trukdoma geriausiai panaudoti turimas ribotas ES lėšas.
Dokumente taip pat pažymima, kad Komisija siūlo penkis aukšto lygio politikos tikslus, o ne išlaidų susiejimą su
visos ES strategija. Tačiau šie tikslai nėra nustatyti taip, kad atsispindėtų išmatuojamuose rezultatuose ar
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uždaviniuose ES lygmeniu. Todėl auditoriai teigia, kad pasiūlyta reforma gali būti netgi mažiau orientuota į
veiksmingumą nei 2014–2020 m. laikotarpiu.
Auditoriai atkreipia dėmesį į tai, kad pasiūlytas reglamentas perkelia papildomą atsakomybę valdyti ir
kontroliuoti ES lėšas valstybėms narėms. Auditoriai įspėja, kad Komisijos vykdomos priežiūros, kaip valstybės
narės panaudoja ES lėšas, ribojimas ar netgi nutraukimas trukdytų pastaraisiais metais pasiektai pažangai
mažinant netinkamų ir neveiksmingų išlaidų lygį sanglaudos srityje.

Pastabos leidėjams
2018 m. gegužės 29 d. Komisija paskelbė savo pasiūlymą dėl Bendrųjų nuostatų reglamento septyniems ES
fondams naujuoju programavimo laikotarpiu 2021–2027 m. Šie septyni fondai yra: Europos regioninės plėtros
fondas (ERPF), Europos socialinis fondas (ESF), Sanglaudos fondas (SF), Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės
fondas (EJRŽF), Prieglobsčio ir migracijos fondas (PMIF), Vidaus saugumo fondas (VSF) ir Sienų valdymo ir vizų
priemonė (SVVP). Atsakomybe už šių fondų valdymą dalijasi Komisija ir valstybės narės.
Europos Audito Rūmai prisideda prie ES finansų valdymo gerinimo, skelbdami nuomones dėl finansinį poveikį
turinčių naujų ar peržiūrimų teisės aktų pasiūlymų. Šiose nuomonėse pateikiamas nepriklausomas ES išorės
auditoriaus teisės aktų pasiūlymų vertinimas.
Komisijos pasiūlymo teisinis pagrindas reiškia, kad konsultacija su Audito Rūmais yra privaloma.
Europos Parlamentas ir Taryba (ES bendrai veikiančios teisėkūros institucijos) turės priimti galutinį Bendrųjų
nuostatų reglamento teisės aktą. Jie gali pasiremti šia nuomone, kad pasiūlytų Komisijos pasiūlymo pakeitimus.
Lapkričio 7 d. Audito Rūmai paskelbs nuomonę dėl siūlomos BŽŪP reformos po 2020 m.
Audito Rūmų nuomonė Nr. 6/2018 dėl 2018 m. gegužės 29 d. Komisijos pasiūlymo dėl Bendrųjų nuostatų
reglamento šiuo metu paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu anglų kalba; vėliau ji bus
paskelbta kitomis kalbomis.
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