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„ES paramos vystymuisi lėšos turi būti orientuotos į
rezultatus“, – teigia auditoriai
Remiantis nauja Europos Audito Rūmų nuomone, Europos Komisijos pasiūlymu sujungti kelias išorės veiksmų
programas į vieną didelę ES paramos vystymuisi priemonę tikimasi supaprastinti teisinį pagrindą, sumažinti
biurokratizmą ir lanksčiau reaguoti į nenumatytus iššūkius ir krizes. „Tačiau dėl to neturėtų nukentėti
atskaitomybė, o priemonė turėtų būti orientuota į rezultatus“, – teigia auditoriai.
Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (KPTBP) pradės veikti 2021 m., jos siūlomas ES
finansavimas ateinančiu septynerių metų finansiniu laikotarpiu sudaro 89,2 milijardo eurų. Ji ES biudžete sujungs
kelias išorės veiksmų priemones ir programas. Visų pirma į ją bus įtraukta didžiausia ES išorės veiksmų priemonė,
Europos plėtros fondas (EPF), kuris šiuo metu valdomas nepriklausomai nuo ES biudžeto ir teikia paramą vystymuisi
Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalims bei užjūrio šalims ir teritorijoms. 2014–2020 m. laikotarpiu jo biudžetas
sudaro 30,5 milijardo eurų. KPTBP apims skirtingas finansavimo formas, pavyzdžiui, dotacijas, paramą biudžetui,
patikos fondus, biudžeto garantijas, derinimą ir skolos sumažinimą.
„Ambicingas Komisijos pasiūlymas dėl naujos išorės veiksmų priemonės yra teisingas sprendimas, ją naudojant
sumažinamos spragos ir dubliavimasis, – teigė už nuomonę atsakingas Audito Rūmų narys Hannu Takkula. – Įtraukus
Europos plėtros fondą į ES biudžetą, pagerės Europos Parlamento vykdoma ES paramos vystymuisi demokratinė
priežiūra, jis įgis su fondu susijusių biudžetinių ir teisėkūros galių.”
Iš esmės pasiūlymas pasiekia savo tikslus supaprastinant sistemą ir suinteresuotosioms šalims sumažinant
administracinę naštą bei suteikiant daugiau lankstumo biudžetinėms priemonėms. „Tačiau Komisijos intervencijų
nuoseklumas ir suderinamumas priklausys nuo pasirinktų įgyvendinimo taisyklių ir nuo jos valdymo ir priežiūros“, –
teigia auditoriai.
Jie ragina Komisiją ir teisės aktų leidėjus (Europos Parlamentą ir Tarybą) taikyti veiksmingumu pagrįstą metodą
nuosekliai visam pasiūlymui, siekiant užtikrinti, kad jis neapsiribotų vien tik kaimyninėmis šalimis. Be to,
programavimo dokumentai turėtų būti pagrįsti rezultatais ne tik geografinių, bet ir teminių programų atveju, o
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rezultatai turėtų būti visada stebimi remiantis pagrindiniais veiksmingumo rodikliais, kurie yra išmatuojami ir aiškiai
susieti su konkrečiais tikslais. Pasiūlyme turėtų būti aiškiai atskirtas remtų veiksmų ir pačios priemonės vertinimas.
Pasiūlyme sušvelninamos biudžeto metinio periodiškumo taisyklės, t. y. principas, kad fondai turėtų būti panaudoti
tais metais, kuriems jie buvo įsipareigoti, suteikiant galimybę paprasčiau perkelti nepanaudotas lėšas į kitus metus.
Nors naujos nuostatos yra lankstesnės, auditoriai įspėja, kad jos peržengia ES finansinių taisyklių taikymo sritį ir
atsiranda papildomo teisinio sudėtingumo. Jie siūlo įvertinti didesnio biudžeto lankstumo poveikį, palyginti su
potencialiu atskaitomybės praradimu ir sumažėjusia fondų valdymo atsakomybe.
Jie atkreipia dėmesį į tai, kad į pasiūlymą įtraukiamas rezervas naujiems uždaviniams ir prioritetams, ir pateikia kelias
konkrečias pastabas. Pavyzdžiui, Komisija siūlo padvigubinti dabartines EPF ribas išimtims, žemiau jų veiksmų planai ir
priemonės gali būti patvirtintos be įgyvendinimo aktų, t. y. 10 milijonų eurų paramos priemonėms ir 20 milijonų eurų
specialiems greitojo reagavimo veiksmams. Auditoriai įspėja, kad šios išimtys gali susilpninti priežiūros taisykles.
Auditoriai siūlo į pasiūlymą įtraukti nuorodą apie dialogą tarp ES, valstybių narių ir šalių partnerių ir aiškiau paminėti
lyčių lygybę ir klimato kaitą jo tiksluose. Jie sutinka dėl nuostatų, susijusių su jų audito teisėmis, tačiau teigia, kad
Komisija ir teisės aktų leidėjai sutartyse su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis turėtų sustiprinti
auditorių teises gauti bet kokią informaciją ir dokumentus, kurių reikia jų darbui.
Pastabos leidėjams
Europos Audito Rūmai prisideda prie ES finansų valdymo gerinimo, skelbdami nuomones dėl finansinį poveikį turinčių
naujų ar peržiūrimų teisės aktų pasiūlymų. Šias nuomones savo darbe naudoja teisėkūros institucijos – Europos
Parlamentas ir Taryba.
Audito Rūmų nuomonė Nr. 10/2018 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir
tarptautinio bendradarbiavimo priemonės pasiūlymo šiuo metu yra paskelbta anglų kalba Audito Rūmų svetainėje
eca.europa.eu; vėliau ji bus paskelbta kitomis kalbomis.
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