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Kaimo infrastruktūros lėšomis „galėjo būti pasiekta daug
daugiau“, – teigia ES auditoriai
Kaip nurodyta naujojoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje, ES finansuotais projektais, skirtais
kaimo vietovėms pagerinti, tiesiant kelius, įgyvendinant vandentiekos sistemas, statant
mokyklas ir kitus įrenginius, buvo suteikta nedidelė ekonominė nauda. Nors kai kuriais šių
kaimo plėtros projektų buvo teigiamai prisidėta prie kaimo vietovių, auditoriai teigia, kad
turimomis lėšomis galėjo būti pasiekta „kur kas daugiau“.
2007–2013 m. pasitelkus kaimo plėtros programas kaimo infrastruktūrai buvo skirta 13 milijardų
ES lėšų. Pridėjus ir nacionalines lėšas bendras lėšų kiekis išaugo iki beveik 19 milijardų eurų. Buvo
siekiama paspartinti ekonominį augimą, padaryti kaimo vietoves patrauklesnes ir geriau jas
susieti su pagrindine infrastruktūra. Tokios investicijos taip pat remiamos keliais ES nacionaliniu,
regioniniu ir vietiniu lygmenimis turimais finansavimo šaltiniais.
Ataskaitoje auditoriai nagrinėjo, ar Europos Komisija ir valstybės narės, racionaliai panaudojo
lėšas, įgyvendindamos savo finansuotas kaimo infrastruktūros priemones. Penkios aplankytos
valstybės narės buvo Vokietija, Ispanija, Italija, Lenkija ir Rumunija. Nepaisant to, kad kai kurių
infrastruktūros projektų poveikis kaimo vietovėms buvo teigiamas, auditoriai nustatė, kad
valstybės narės ir Komisija, veikdamos pasidalijamojo valdymo būdu, lėšas panaudojo
nepakankamai racionaliai.
„Europos Komisija ir valstybės narės dalijasi atsakomybe už daugybę infrastruktūros projektų
kaimo vietovėse“, – pareiškė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Nikolaos Milionis. –
Būtų galima daug daugiau pasiekti, jei jos veiksmingiau dirbtų kartu“.
Valstybės narės ne visuomet aiškiai pagrįsdavo ES kaimo plėtros lėšų naudojimą ir daugiausia
dėmesio buvo skiriama dvigubo finansavimo išvengimui, o ne veiksmingo koordinavimo su kitais
fondais užtikrinimui. Rizika, kad projektai būtų buvę pradėti vykdyti ir be ES lėšų, nebuvo
veiksmingai valdoma, nors buvo nustatyta tam tikrų geros praktikos pavyzdžių. Vykdant atrankos
procedūras finansavimas ne visuomet būdavo skiriamas ekonomiškai naudingiausiems ir
tvariausiems projektams nepaisant to, kad ilgi administravimo procesų vykdymo vėlavimo atvejai
apribojo priemonių efektyvumą ir veiksmingumą.

Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų priimtos specialiosios ataskaitos pagrindines mintis.
Visą ataskaitos tekstą galima rasti www.eca.europa.eu.
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Dažnai nebuvo patikimos informacijos apie tai, kas faktiškai buvo pasiekta, – dėl to buvo sunku
orientuoti būsimą politiką ir valdyti biudžetą atsižvelgiant į rezultatus.
Auditoriai teigia, kad nuo 2012 m. Komisija ėmė taikyti aktyvesnį ir geriau suderintą metodą. Jei
jis bus tinkamai įgyvendintas, 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu finansų valdymas turėtų
pagerėti. Tačiau jie įspėja, kad tikėtina, jog kai kurie fondų koordinavimo ir veiksmingumo
informacijos trūkumai išliks.
Auditoriai rekomenduoja, kad:
Valstybės narės turėtų taikyti labiau suderintą kaimo infrastruktūros rėmimo metodą, kuris
reikalauja kiekybiškai įvertinti poreikius ir finansavimo trūkumą bei pagrįsti kaimo plėtros
priemonių naudojimą nustatant aiškius ir konkrečius projektų tikslus. Jos taip pat turėtų užtikrinti
ekonomiškai veiksmingiausių projektų atranką, atsižvelgti į investicijų naudingo poveikio trukmę
nustatant su tvarumu susijusius reikalavimus, ir laikytis pagrįsto projektų tvirtinimo ir mokėjimų
atlikimo tvarkaraščio.
Komisija turėtų remtis vykdytais pradiniais veiksmais, kuriais siekiama užtikrinti veiksmingą
koordinavimą ir įvertinti, ar skirtingi ES fondai, kuriais bus naudojamasi įgyvendinant investicijas į
infrastruktūrą, papildo vienas kitą.
Komisija ir valstybės narės, siekdamos valdyti išlaidas remiantis rezultatais, turėtų rinkti
savalaikius, svarbius ir patikimus duomenis.

Specialioji ataskaita Nr. 25/2015 „ES parama kaimo infrastruktūrai: galimybė racionaliau panaudoti
lėšas“ paskelbta 23 ES kalbomis.
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