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ES agentūrų dotacijos: „vis dar yra trūkumų“, – teigia 
auditoriai 
Naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje nustatyta su ES agentūrų skiriamų dotacijų valdymu 
susijusių trūkumų. Audito Rūmai kelerius metus kritikavo agentūrų dotacijų kontrolės sistemas. Nors 
audituotos agentūros šiuo metu iš esmės laikosi taisyklių, veiklos rezultatų stebėjimo ir vertinimo 
srityse buvo nustatyta konkrečių trūkumų. Konkrečiais atvejais atrankos ir skyrimo procedūros ne 
visiškai atitiko pagrindinius skaidrumo ir vienodo požiūrio principus. Be to, auditoriai įspėja, kad 
galimų interesų konfliktų rizika išlieka.  

Auditoriai išnagrinėjo penkiose agentūrose – Europos inovacijų ir technologijos institute, FRONTEX (už 
išorės sienas atsakingoje agentūroje), Europos aplinkos agentūroje, Europos maisto saugos tarnyboje ir 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centre – įdiegtas sistemas ir kontrolės priemones. Kartu šioms 
penkioms agentūroms teko vos daugiau nei 90 % visų su agentūrų dotacijų finansavimu 2013–2015 m. 
susijusių lėšų, kurios iš viso sudarė 740 milijonų eurų. 

Auditoriai padarė išvadą, kad nors audituotos agentūros iš esmės skyrė ir apmokėjo dotacijas 
laikydamosi taisyklių, dauguma jų netinkamai išnagrinėjo alternatyvias finansavimo galimybes, todėl kai 
kuriais atvejais dotacijos ne visuomet buvo veiksmingiausia priemonė.  Daugumos audituotų agentūrų 
atveju yra galimybių toliau gerinti dotacijų skyrimo procedūras, kontrolės sistemas ir veiklos rezultatų 
vertinimą. Auditoriai teigia, kad agentūros netinkamai įvertino savo dotacijų veiksmingumą.  

„Apskritai dotacijos prisidėjo prie šių agentūrų politikų įgyvendinimo“, – pareiškė už ataskaitą 
atsakingas Europos Audito Rūmų narys dr. Louis Galea. „Tačiau jos neįdiegė tinkamų savo dotacijomis 
finansuojamos veiklos stebėjimo ir vertinimo sistemų“. 

Auditoriai rekomenduoja, kad visos dotacijas naudojančios agentūros: 

• prieš pradėdamos naudoti dotacijas, turėtų išnagrinėti, ar dotacijos yra veiksmingiausia 
finansavimo priemonė. Supaprastinto išlaidų skaičiavimo būdai ir tiesioginis sutarties skyrimas 
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taip pat turėtų būti naudojami, kai tai yra pagrįsta; 
• savo darbo programose jos turėtų nurodyti, kokia veikla turi būti vykdoma naudojant dotacijas, 

ypatingą dėmesį skiriant konkretiems tikslams ir numatytiems gautiniems rezultatams bei 
planuojamiems finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams, kurie yra būtini dotacijoms 
veiksmams įgyvendinti; 

• nustatyti formalias skaidrumo ir vienodo požiūrio taikymo vykdant konkrečias dotacijų skyrimo 
procedūras principus bei apsaugą nuo galimų interesų konfliktų reglamentuojančias vidaus 
procedūras;  

• ir toliau stiprinti savo dotacijų projektų įgyvendinimo tikrinimo sistemas; 
• įdiegti veiklos rezultatų stebėjimo ir ataskaitų apie juos teikimo sistemas, pagrįstas rezultato ir į 

poveikį orientuotais pagrindiniais veiklos rezultatų rodikliais ir ex post vertinimo rezultatais. 

 

Specialioji ataskaita Nr. 12/2016 „Agentūrų dotacijų naudojimas: ne visuomet tinkamas arba jo veiksmingumas 
nėra įrodytas” yra paskelbta 23 ES kalbomis eca.europa.eu. 

 


