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Santrauka
I Neįvykdyti įsipareigojimai, t. y. sumos, dėl kurių prisiimti įsipareigojimai, bet nebuvo
išmokėtos, nuolat patraukdavo įvairių su ES biudžetu susijusių subjektų dėmesį. Taip
yra dėl bendro šių įsipareigojimų dydžio ir nuolatinio jų vertės didėjimo.

II Audito Rūmai stebi neįvykdytų įsipareigojimų raidą atlikdami savo metinį ES

finansinių ataskaitų auditą. Šioje apžvalgoje daugiausia dėmesio buvo skirta
neįvykdytiems įsipareigojimams baigiantis 2017 m. – vėliausiems metams, kurių metinį
auditą mes esame užbaigę. Apžvalgos tikslas – ne pateikti patikinimą dėl šios sumos, o
išanalizuoti pagrindinius jai įtaką darančius veiksnius. Savo ataskaitą grindžiame
susijusių dokumentų peržiūra, Komisijos sistemose ir kitose ataskaitose prieinamų
duomenų analize, diskusijomis su Komisijos darbuotojais ir tam tikrų neįvykdytų
įsipareigojimų analize.

III Po kelių beveik nepertraukiamo augimo metų neįvykdytų įsipareigojimų dydis

2017 m. pabaigoje pasiekė 267 milijardus eurų. Tam didelės įtakos turėjo atotrūkis tarp
įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų asignavimų, taip pat persidengiančios
daugiametės finansinės programos ir lėtas ES finansuojamų programų įgyvendinimas.
Didėjimą iš dalies galima paaiškinti ES biudžeto augimu, įskaitant poreikį prisitaikyti
prie naujų valstybių narių įstojimo.

IV Taisyklės, pagal kurias reguliuojamas lėšų panaudojimas įvairiose biudžeto srityse,
turėjo reikšmingą poveikį neįvykdytų įsipareigojimų didėjimui. Europos struktūriniai ir
investicijų (ESI) fondai prisidėjo didžiausia dalimi, t. y. 189,9 milijardo eurų 2017 m.
pabaigoje, iš esmės dėl to, kad:
o

laikotarpiai, kuriais galima įgyvendinti ESI programas, persidengė;

o

ESI programų teisėkūros pagrindas priimtas labai vėlai;

o

automatinis įsipareigojimų panaikinimo laikotarpis pratęstas nuo dvejų iki trejų
metų;

o

vėlavimai, kuriuos lėmė ESI išlaidoms 2014–2020 m. laikotarpiu taikomos naujos
procedūros ir reikalavimai.

V Mes atkreipiame dėmesį į reikšmingas rizikas, kurių gali iškilti ES biudžetui dėl
aukšto neįvykdytų įsipareigojimų lygio. Jis gali lemti negalėjimą laiku apmokėti
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mokėjimo prašymų, nes metiniuose biudžetuose nebus pakankamai lėšų, ir atviresnę
finansinės rizikos poziciją.

VI Neįvykdytų įsipareigojimų lygį galima sumažinti šiais būdais:
o

pakeičiant jo biudžeto komponentų lygius: įsipareigojimus, mokėjimus ir
panaikintus įsipareigojimus;

o

imantis priemonių dėl jo didėjimo veiksnių; ir

o

užtikrinant finansinę discipliną ir paprastesnes biudžeto naudojimo taisykles.

VII Mes atkreipiame dėmesį į galimus sprendimus, kuriuos mes aptarėme atlikdami
savo ankstesnį darbą. Pavyzdžiui:
o

2021–2027 m. DFP ir su ja susijusių daugiamečių programų priėmimą laiku;

o

biudžeto išlaidų taisyklių supaprastinimą;

o

patikimą mokėjimo poreikių prognozavimą; ir

o

tinkamą asignavimų įsipareigojimams ir asignavimų mokėjimams pusiausvyros
užtikrinimą.
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Įvadas
01 Bendra neįvykdytų įsipareigojimų, kurie dar vadinami RAL1, vertė yra įvairių su ES

biudžetu susijusių subjektų diskusijų tema. Daugybę metų pasinaudodami savo
metinėmis ataskaitomis reiškėme susirūpinimą dėl šios didėjimo tendencijos 2 ir
rekomendavome Komisijai imtis veiksmų, kad būtų sumažintas jų lygis. Šioje apžvalgoje
siekiame pateikti įžvalgas, kaip neįvykdytų įsipareigojimų dydis keitėsi iki 2017 m.
pabaigos, ir aptarti pagrindinius šią tendenciją skatinančius veiksnius. Atkreipiame
dėmesį į pagrindines rizikas, susijusias su aukštu RAL lygiu, ir darome išvadas,
remdamiesi keletu savo ankstesnių rekomendacijų.

02 Tai nėra audito ataskaita. Tai yra apžvalga, kuri iš esmės paremta viešai prieinama
informacija. Mes ją parengėme atsižvelgdami į klausimus, kurie mums buvo užduoti
per mūsų 2017 finansinių metų metinės ataskaitos pristatymą 2018 m. spalio 4 d.
Europos Parlamento biudžeto kontrolės komitete. Apžvalgoje remiamės ankstesniu
darbu, susijusiu su mūsų metinėmis ataskaitomis ir kai kuriomis specialiosiomis
ataskaitomis. Taip pat išnagrinėjome Komisijos ir kitų įstaigų pateiktus susijusius
dokumentus ir surengėme susitikimus su Komisijos departamentais, atsakingais už
pagrindines išlaidų sritis, kuriose susidaro RAL 3.

03 Savo metinėse ataskaitose analizuojame įsipareigojimų, kuriuos sudaro

finansiniais metais, kurių auditas atliekamas, prisiimti įsipareigojimai ir ankstesniais
metais neįvykdyti įsipareigojimai, imtį. Rėmėmės savo įsipareigojimų analizės, kurią
atlikome atsižvelgdami į savo 2017 m. metinę ataskaitą, rezultatais ir juos papildėme
papildoma 30 neįvykdytų įsipareigojimų imtimi, kad suprastume, kodėl jie liko
neįvykdyti.

1

Iš pranc. k. „reste à liquider“.

2

Pavyzdžiui, žr. 2017 m. ataskaitos 2.48 dalį; 2016 m. ataskaitos 2.14 dalį; 2015 m. ataskaitos
2.40 dalį; 2011 m. metinės ataskaitos 1.37 ir 1.38 dalis; 2007 m. metinės ataskaitos 3.8–
3.11 dalis; 2003 m. metinės ataskaitos 2.16–2.20 dalis.

3

Apsilankėme generaliniuose direktoratuose, atsakinguose už ES biudžeto valdymą
(DG BUDG), regioninę ir miesto sanglaudos politiką (DG REGIO), kaimo plėtrą (DG AGRI),
kaimynystės ir plėtros derybas (DG NEAR) ir mokslinius tyrimus ir inovacijas (DG RTD).
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Kas yra RAL?

04 Kad galėtų prisiimti teisines prievoles teikti finansavimą (toliau – teisiniai

įsipareigojimai), Komisija privalo turėti Europos Parlamento bei Tarybos patvirtintą
metinį biudžetą. Metinis biudžetas apima įsipareigojimų asignavimus – sumas, dėl
kurių galima prisiimti įsipareigojimus einamaisiais metais, bet kurios nebūtinai turi būti
išmokėtos tais pačiais metais, ir mokėjimų asignavimus – faktines sumas, kurias galima
išmokėti einamaisiais metais.

05 RAL apima visus įsipareigojimus, prisiimtus einamaisiais ir ankstesniais metais,

kurie dar nebuvo išmokėti arba anuliuoti (panaikinti). Dauguma jų atspindi būsimą ES
biudžeto finansinę prievolę.

06 Dažniausiai nuo programos įgyvendinimo pradžios4, kai lėšas paprastai

įsipareigojama sumokėti vienu kartu arba metinėmis dalinėmis išmokomis, iki faktinio
lėšų išmokėjimo datos praeina tam tikras laiko tarpas. Priklausomai nuo projekto
rūšies, prieš pradedant darbą turi būti įvykdytos tam tikros procedūros, kurios gali
apimti kvietimą pareikšti susidomėjimą, paraiškų dėl ES finansavimo įvertinimą,
sprendimus, kuriais skiriamas ES finansavimas, bei kvietimus teikti pasiūlymus ir
sutarčių skyrimą. Užbaigus šiuos veiksmus ir pradėjus įgyvendinti projektą, reikia
deklaruoti, patikrinti ir patvirtinti patirtas išlaidas ir tik tuomet Komisijai galima siųsti
mokėjimo prašymą. Šių procedūrų trukmė skiriasi priklausomai nuo projekto ir
sudėtingų infrastruktūros projektų atveju gali sudaryti keletą metų.

07 Todėl, kadangi įsipareigojimai prisiimami kasmet, gali būti, kad jie nebus įvykdyti

keletą metų, t. y. tol, kol įgyvendinami projektai. Šiuo laikotarpiu jie laikomi RAL, kurių
vertė padidėja prisiėmus naujus įsipareigojimus ir sumažėja atlikus mokėjimus arba
įsipareigojimus panaikinus.

08 Ne visi neįvykdyti įsipareigojimai galiausiai išmokami. Kai kurie anuliuojami

(panaikinami) dėl įvairių reglamentuose nustatytų priežasčių. Dėl šių panaikinimų RAL
sumažėja. Taip, pavyzdžiui, yra kai sumos, dėl kurių buvo prisiimti ES biudžeto
įsipareigojimai, viršija terminą, iki kurio gali būti atlikti mokėjimai, arba susidaro
perviršis, kai visa išmokėta suma yra mažesnė nei nustatyta sutartyje. Panaikintų

4

DFP 1b išlaidų kategorijos atveju veiksmų programos – tai išsamūs planai, kuriuose
valstybės narės nustato, kaip bus leidžiami ES biudžeto pinigai. Programos įgyvendinamos
projektų, kuriuos atrenka ir kurių įgyvendinimą stebi valstybės narės, forma.

8
įsipareigojimų vertė yra santykinai maža, per pastaruosius 11 metų (2007–2017 m.) jie
sudarė 2,1 % visų prisiimtų įsipareigojimų.

Įsipareigojimų pagrindas

09 Tipinis įsipareigojimų pagrindas skirtinguose biudžetuose yra nevienodas.

1 lentelėje pateikti įsipareigojimų pagrindo pavyzdžiai pagal kiekvieną ES daugiametės
finansinės programos (DFP) išlaidų kategoriją.

1 lentelė. Įsipareigojimų pagrindas
DFP išlaidų kategorija

Įsipareigojimų pagrindas

1a išlaidų kategorija
Konkurencingumas augimui
ir darbo vietų kūrimui

Sutartys su tyrėjais ir mokslinių tyrimų
organizacijomis, infrastruktūros projektų
finansavimo susitarimai, kosmoso programas
įgyvendinančios organizacijos, nacionalinės
agentūros, įgyvendinančios „Erasmus“ programas.

1b išlaidų kategorija
Ekonominė, socialinė ir
teritorinė sanglauda

Planuojamų sanglaudos išlaidų veiksmų programos
finansiniame plane nustatytos metinės išmokos.

2 išlaidų kategorija
Tvarus augimas: gamtos
ištekliai

Planuojamų kaimo plėtros veiksmų programos
finansiniame plane nustatytos metinės išmokos.
Tarybos ir trečiųjų šalių pasirašytais protokolais
pagrįsti susitarimai dėl žuvininkystės, kuriais
siekiama apsaugoti žvejybos teises.

3 išlaidų kategorija
Saugumas ir pilietybė

Sutartys ir susitarimai su valstybėmis narėmis arba
kitomis trečiosiomis šalimis siekiant skatinti
sveikatą, kultūrą, prieglobstį, lygybę ir teisingumą.

4 išlaidų kategorija
Europa pasaulyje

Konkrečiam laikotarpiui su vystymosi partneriais
pasirašyti finansavimo susitarimai.

5 išlaidų kategorija
Administravimas

Viešojo pirkimo sutartys dėl prekių tiekimo ir
paslaugų teikimo.

Šaltinis: EAR.

10 Tam tikri įsipareigojimai, pavyzdžiui, susiję su infrastruktūros projektais, gali išlikti
neįvykdyti keletą metų. 2017 m. visa 267,3 milijardo eurų RAL suma vidutiniškai atitiko
2,7 metų trukmės prisiimtus įsipareigojimus, kurių trukmė buvo ilgesnė nei vieni
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metai 5. DFP išlaidų kategorijose šis rodiklis buvo skirtingas dėl nevienodo
įsipareigojimų ir projektų kiekvienoje išlaidų kategorijoje pobūdžio (2 lentelė).

2 lentelė. RAL, atsižvelgiant į ilgesnės nei vienų metų trukmės
įsipareigojimus
DFP išlaidų kategorija

RAL, atsižvelgiant į
trukmę metais

1. Pažangus ir integracinis augimas.
1a.

Konkurencingumas augimui ir užimtumui
skatinti

1,7 metų

1b.

Ekonominė, socialinė ir teritorinė
sanglauda

3,0 metai

2. Tvarus augimas: gamtos ištekliai

2,3 metų

3. Saugumas ir pilietybė

1,2 metų

4. Europos vaidmuo pasaulyje

2,7 metų

5. Administravimas

Netaikoma

Visos DFP išlaidų kategorijos

2,7 metų

Šaltinis:

Komisijos ataskaita dėl 2017 m. biudžeto ir finansų valdymo.

11 Daugumoje išlaidų kategorijų sudėti tais pačiais metais prisiimti ir išmokėti

įsipareigojimai su įsipareigojimais, kurie buvo perkelti į būsimus metus. Europos žemės
ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) 2 išlaidų kategoriją ir 5 išlaidų kategoriją
„Administravimas“ sudaro beveik vien tais pačiais metais sumokėti įsipareigojimai,
todėl jie neturi įtakos RAL. I priede pateikta daugiau informacijos apie pagrindines
programas.

RAL apskaita

12 RAL yra atskleisti tiek „Konsoliduotųjų metinių ES finansinių ataskaitų“ biudžeto

įvykdymo ataskaitose, tiek finansinėse ataskaitose. Biudžeto įvykdymo ataskaitose
parodyta visa RAL suma, o konsoliduotosiose metinėse ataskaitose 2017 m. pabaigoje 6
5

Apskaičiuota RAL sumą 2017 m. pabaigoje padalinus iš 2017 m. biudžeto diferencijuotųjų
įsipareigojimų asignavimų sumos. Diferencijuotieji įsipareigojimų asignavimai yra sumos,
kurios paprastai neturi būti išmokėtos tais pačiais metais, o tik ateityje.

6

COM(2018) 521, Europos Sąjungos 2017 m. konsoliduotosios metinės ataskaitos.
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visa 267,3 milijardo eurų RAL vertė yra paskirstyta tarp įsipareigojimų (45,9 milijardo
eurų) ir nebalansinių straipsnių (221,4 milijardo eurų).

13 RAL suma, balanse nurodyta kaip įsipareigojimas, reiškia sumą, kuri buvo įtraukta
į išlaidas ir yra rodoma:
o

kaip mokėtina suma, susijusi su prašymais apmokėti išlaidas arba gautomis, bet
dar neapmokėtomis sąskaitomis faktūromis;

o

arba kaip sukauptos sąnaudos, susijusios su sumomis, dėl kurių dar negauti
mokėjimo prašymai, bet kurias galima susieti su pažanga, padaryta įgyvendinant
programą arba projektą.

14

RAL dalis, atskleista kaip nebalansinis straipsnis7, rodo įsipareigojimus, kurių
(dar) negalima susieti su išlaidų suma. Tai yra nenumatyti įsipareigojimai, kurie bus
sumokėti arba panaikinti vėlesniais metais.

15 Pagal Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES susitarimą reikalaujama, kad Jungtinė

Karalystė turės prisiimti savo Sąjungai tenkančių ES biudžeto 8 įsipareigojimų, kurie liks
neįvykdyti 2020 m. gruodžio 31 d., dalį 9. Todėl didėjantys RAL reiškia didesnę galutinio
atsiskaitymo sumą. Tačiau dėl to bendras JK įnašas nedidėja, nes didėjantys RAL taip
pat reiškia, kad tuo pačiu dydžiu sumažėja įnašai laikotarpiu prieš 2020 m. gruodžio
31 d.

RAL raida

16 Kaip parodyta 1 diagramoje, RAL palaipsniui didėjo, o pastaraisiais metais ši

tendencija pastebimai sustiprėjo. Jie padidėjo nuo 138,7 milijardo eurų 2007 m.
pabaigoje iki 267,3 milijardo eurų 2017 m. pabaigoje (93 % padidėjimas). Numatoma,
kad šis didėjimas išsilaikys ir ateityje (91 dalis).

7

Nurodyta 2017 m. ES metinių konsoliduotųjų ataskaitų 5.1 aiškinamojoje pastaboje „Prie
išlaidų nepriskirti neįvykdyti biudžeto įsipareigojimai“.

8

Ir Sąjungos decentralizuotų agentūrų biudžetų.

9

Ir Jungtinės Karalystės įsipareigojimų, kurie bus prisiimti 2021 m., remiantis iš 2020 m.
biudžeto perkeltais įsipareigojimų asignavimais, dalį.
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1 diagrama. RAL raida (milijardais eurų)
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RAL

Europos Audito Rūmai, informacija pagrįsta Komisijos ataskaitomis dėl biudžeto ir finansų
valdymo.

17 2017 m. yra ketvirtieji 2014–2020 m. DFP metai. RAL 2017 m. sudarė 25 % visų
DFP įsipareigojimų asignavimų. 2010 m., ketvirtaisiais 2007–2013 DFP metais, RAL
sudarė tik 20 % visų įsipareigojimų asignavimų. RAL, atsižvelgiant į įsipareigojimus,
kurių trukmė ilgesnė nei vieni metai, padidėjo nuo 2,4 metų 2010 m. iki 2,7 metų
2017 m.

18 RAL yra nominali vertė. Į RAL raidą natūraliai įtraukiama kelerių metų infliacija,

daranti poveikį pamatiniams įsipareigojimams ir mokėjimams, kurie ją lemia. Infliacijos
poveikis lyginant tolimus laikotarpius gali būti reikšmingas 10. Siekdami atsižvelgti į
infliacijos poveikį, 2 diagramoje parodome RAL raidą, kaip ES bendrųjų nacionalinių
pajamų (BNPj) procentinę dalį. Lyginant ketvirtuosius dviejų atitinkamų DFP
įgyvendinimo metus, matyti, kad RAL padidėjo nuo 1,5 % BNPj 2010 m. iki 1,7 %
2017 m.

10

Pagal DFP reglamento 6 straipsnio 1 dalį Komisija kasmet koreguoja DFP, kad atspindėtų
infliacijos poveikį, taikydama nustatytą 2 % per metus defliatorių.
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2 diagrama. RAL raida, išreikšta procentine ES BNPj dalimi
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EAR, remiantis Komisijos ataskaitomis dėl biudžeto ir finansų valdymo ir Komisijos metinės
makroekonominės (AMECO) duomenų bazės duomenimis.

19 1b išlaidų kategorija buvo labiausiai prie bendros 267,3 milijardo eurų RAL sumos
2017 m. pabaigoje prisidėjęs elementas, po kurio eina 2 išlaidų kategorijos dalis, kuri
buvo įgyvendinama remiantis ilgesniais nei vienų metų trukmės įsipareigojimais, kaip
parodyta 3 diagramoje.

3 diagrama. 2017 m. RAL pagal DFP išlaidų kategoriją

Šaltinis:

EAR, remiantis 2017 m. ES konsoliduotosiomis metinėmis ataskaitomis.

20 Vienų kurių metų pabaigoje dauguma RAL yra susiję su įsipareigojimais,

prisiimtais per ankstesnius trejus metus. Tai iš esmės atspindi Europos struktūrinių ir
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investicijų (ESI) fondų išlaidų modelį, dėl kurio valstybės narės rizikuoja prarasti lėšas,
jeigu per trejus metus nepateikia prašymų atlyginti išlaidas (44–45 dalys). Tai rodo
4 diagramoje pateiktas 2017 m. RAL įsipareigojimų „amžius“, nes 87 % visos sumos
susidarė per ankstesnius trejus metus.

4 diagrama. 2017 m. RAL pagal susidarymo metus (milijardais eurų)
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Šaltinis:

EAR, remiantis 2017 m. ES konsoliduotosiomis metinėmis ataskaitomis.

21 ES išsiplėtus 13 naujų valstybių narių11 2004, 2007 ir 2013 m., ES biudžetas

automatiškai padidėjo, todėl padidėjo ir RAL. 2007–2013 m. DFP buvo pirmasis
laikotarpis, kuriuo dalyvavo 27 valstybės narės (28 – 2013 m. įstojus Kroatijai).
Įsipareigojimų asignavimai padidėjo nuo 752 milijardų eurų 2000–2006 m. DFP iki
976 milijardų eurų 2007–2013 m. DFP ir 1 087 milijardų eurų 2014–2020 m. DFP. Dėl to
padidėjo RAL. 2010 m. naujoms valstybėms narėms priskiriami ESI fondų RAL sudarė
53,4 milijardo eurų, o 2017 m. – 93,7 milijardo eurų.

11

Čekija, Estija, Kipras, Vengrija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija į ES
įstojo 2004 m., Bulgarija ir Rumunija – 2007 m., o Kroatija – 2013 m.

14

Kas daro poveikį RAL?
22 Tolesniuose skirsniuose aprašomas įvairių veiksnių poveikis RAL. Nors jų atskiro

poveikio tiksliai nustatyti negalima, kai įmanoma, pateikiame skaičius, kurie padėtų
paaiškinti, kaip kiekvienas iš šių veiksnių prisideda prie RAL susidarymo. Ypač daug
dėmesio skyrėme dabartinei DFP (2014–2020 m.), kurią vykdant susidarė didžioji dalis
dabartinių RAL įsipareigojimų, ir ankstesnei DFP (2007–2013 m.), nes taip galime
išnagrinėti vieną beveik užbaigtą DFP.

23 Kai kurie RAL poveikį darantys veiksniai (pavyzdžiui, atotrūkis tarp įsipareigojimų

asignavimų ir mokėjimų asignavimų, DFP dydis) daro poveikį visam biudžetui, o kiti
veiksniai labiau pasireiškia konkrečiose išlaidų srityse (pavyzdžiui, automatinio
įsipareigojimų panaikinimo taisyklės). Kadangi ESI fondai sudaro daugiau nei du
trečdalius RAL, atidžiau nagrinėjome jų raidą ir išlaidų modelį. Savo analizėje taip pat
pateikiame pastabas dėl DFP 1a, 3 ir 4 išlaidų kategorijų. Dalyje Europos žemės ūkio
garantijų fondo (EŽŪGF) 2 išlaidų kategorijos ir visoje 5 išlaidų kategorijoje
„Administravimas“ 12 naudojami asignavimai, kurie sumokami tais pačiais metais,
kuriais dėl jų prisiimami įsipareigojimai, ir jie beveik neprisideda prie RAL susidarymo,
todėl jų į savo analizę neįtraukėme.

Atotrūkis tarp DFP įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų
asignavimų

24 ES biudžetas priimamas taip, kad vienos kurios DFP biudžete prisiimti

įsipareigojimai neatitiks biudžete nustatytų mokėjimų. Atotrūkis tarp jų atspindi
įsipareigojimus, kurie nėra sumokami DFP laikotarpiu, bet turi būti sumokėti naudojant
mokėjimų asignavimus iš būsimų DFP arba kurie turės būti panaikinti.

25 Atotrūkis, nors ir skirtingo lygio, buvo daugumoje pastarųjų DFP. Tačiau 2014–

2020 m. DFP buvo priimtas didžiausias skirtumas tarp visų įsipareigojimų asignavimams
ir mokėjimų asignavimams taikomų viršutinių ribų 13, kuris buvo 51,5 milijardo eurų

12

5 išlaidų kategorijos „Administravimas“ RAL 2017 m. pabaigoje sudarė 867 milijonus eurų, iš
kurių 508 milijonai eurų buvo susiję su ES institucijomis, išskyrus Komisiją.

13

DFP yra nustatytos maksimalios metinės sumos (viršutinės ribos), išreikštos įsipareigojimų
asignavimais ir mokėjimų asignavimais, kurias ES gali išleisti per tam tikrą laikotarpį.

15
2011 m. kainomis (2007–2013 m. DFP skirtumas buvo 50 milijardų eurų 2011 m.
kainomis). „Tuo metu Komisija paskelbė, kad šis skirtumas buvo tiesiog suderinamas su
patikimo finansų valdymo ir teisinių reikalavimų principais“ 14.

26 5 diagramoje parodytas metinis atotrūkis tarp nubalsuotų įsipareigojimų

asignavimų ir mokėjimų asignavimų ES 2007–2017 m. biudžetuose, kuris iš viso sudaro
153,4 milijardo eurų ir dėl kurio didėja RAL.

5 diagrama. Metinis atotrūkis tarp nubalsuotų įsipareigojimų asignavimų
ir mokėjimų asignavimų (milijardais eurų)
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EAR, remiantis Komisijos ataskaitose dėl biudžeto ir finansų valdymo pateikta informacija.

27 Remiantis Komisija, šis veiksnys toliau turės įtakos ateityje RAL didėjimui:

„tikimasi, kad RAL didėjimo tendencija išliks dėl metinio atotrūkio tarp įsipareigojimų
asignavimų ir mokėjimų asignavimų“ 15.

28 Toliau pateiktoje 6 diagramoje metinis RAL padidėjimas yra palygintas su jų

dydžiu, kurį buvo galima numatyti atsižvelgiant į įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų
asignavimų lygį, kuris buvo įtrauktas į nubalsuotą biudžetą. Mažesnį nei 2012 ir
2013 m. padidėjimą galima paaiškinti papildomais mokėjimų asignavimais per šiuos

Skirtumas („marža“) tarp metinių viršutinių ribų ir biudžete nustatytų asignavimų gali būti
naudojamas atsiradus nenumatytiems poreikiams ir susidarius išskirtinėms aplinkybėms.
14

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, pridedamas prie Komisijos komunikato Europos
Parlamentui ir Tarybai „2014–2020 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio
vidurio peržiūra (tikslinimas). Į rezultatus orientuotas ES biudžetas“, SWD(2016) 299 final.

15

Žr. Komisijos ataskaitą dėl 2017 m. biudžeto ir finansų valdymo, p. 37.

16
metus, kurie buvo numatyti siekiant išspręsti nepakankamų mokėjimų asignavimų
problemą, o 2014 m. sumažėjimą lėmė įsipareigojimų perprogramavimas (61 dalis).

29 Faktinis padidėjimas 2015–2017 m. buvo daug didesnis, nei tikėtasi, net ir

atsižvelgiant į 2014 m. perprogramavimą. Taip iš esmės įvyko dėl vėlavimo įgyvendinti
programas, kurių dauguma buvo finansuojamos pagal 1b išlaidų kategoriją, todėl
mokėjimo poreikiai buvo mažesni nei buvo nustatyta biudžete.

6 diagrama. Faktinis ir numatytas RAL padidėjimas (milijardais eurų)
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EAR, remiantis Komisijos ataskaitose dėl biudžeto ir finansų valdymo pateikta informacija.

Lėtas DFP įgyvendinimas

30 2007–2010 m. buvo patiriama gerokai mažiau biudžeto išlaidų, palyginti su

turimomis prognozėmis, kai buvo susitarta dėl atitinkamų DFP lubų. Visų pirma, buvo
vėluojama pradėti naujas sanglaudos programas. Kadangi valstybės narės tuo metu
daugiau dėmesio skyrė 2000–2006 m. DFP programų užbaigimui, mokėjimų asignavimų
lygis metiniuose biudžetuose išliko gerokai žemesnis nei atitinkamos lubos 16. Tačiau
kartu įsipareigojimai kasmet buvo beveik visiškai išnaudojami. Dėl šios priežasties RAL
greitai padidėjo nuo 131,7 milijardo eurų DFP laikotarpio pradžioje (2006 m. pabaiga)
iki 194,4 milijardo eurų 2010 m. pabaigoje.

16

Žr. Europos Sąjungos viešųjų finansų 5-ąjį leidimą, p. 96.

17

31 2011–2013 m. programų įgyvendinimo tempas padidėjo. Tačiau būtent šiuo

laikotarpiu dėl 2007 m. finansų krizės sukeltų pasekmių kilo didelė recesija ir padidėjo
viešojo deficito ir skolos lygiai. Dėl to ėmė trūkti mokėjimų asignavimų ir buvo
vėlesniam laikui nukelta keletas milijardų eurų mokėjimų prašymų. Dėl šios priežasties
iki 2012 m. pabaigos RAL padidėjo iki 217,8 milijardo eurų. Į šį reiškinį dėmesį
atkreipėme savo 2011 ir 2012 m. metinėse ataskaitose 17.

1 langelis
„Nenormalus“ mokėjimų atsilikimas
Komisija neįvykdytų mokėjimo prašymų sumą metų pabaigoje (atsilikimą) skiria į
„normalią“ ir „nenormalią“. Normalius mokėjimus sudaro per vėlai gauti mokėjimo
prašymai, kurie turi būti išnagrinėti iki metų pabaigos, o nenormalūs mokėjimo
prašymai – tai prašymai, kurių negalima apmokėti dėl nepakankamų mokėjimų
asignavimų biudžete.
2011 m. pabaigoje Komisija gavo didelį kiekį mokėjimo prašymų iš valstybių narių,
kurių didžioji dalis buvo susiję su ESI fondais. Dėl nepakankamų 2011 m. biudžeto
mokėjimų asignavimų pagal šiuos mokėjimo prašymus nebuvo galima sumokėti
11 milijardų eurų sumos. Mokėjimai buvo atlikti pirmaisiais 2012 m. mėnesiais.
Panašių situacijų buvo ir vėlesniais metais, o 2014 m. atsilikimas pasiekė aukščiausią
24,7 milijardo eurų tašką. 2015 m. Bendrame pareiškime dėl mokėjimų plano 18
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija sutarė palaipsniui iki 2016 m. pabaigos
panaikinti „nenormalų“ neįvykdytų mokėjimo prašymų atsilikimą. Veiksmai, kurių
buvo imtasi, o kartu pavėluotai prasidėjęs 2014–2020 m. ESI programų
įgyvendinimas, leido panaikinti nenormalų atsilikimą iki 2016 m. pabaigos.

32 2014–2020 m. DFP buvo priimta 2013 m. gruodžio 2 d. Dėl šios priežasties

dauguma ESI fondų veiksmų programų 2014 m. nebuvo patvirtintos, todėl buvo būtina
perkelti 33 milijardus eurų 19 įsipareigojimų asignavimų į kitus metus. Dėl šio

17

2011 m. ataskaitos 1.34 ir 1.38 dalys; 2012 m. ataskaitos 1.51–1.55 dalys.

18

Bendras pareiškimas dėl 2015–2016 m. mokėjimo plano, 2015 m. gegužės 26 d.
tarpinstitucinio susitikimo dėl mokėjimų rezultatas.

19

Pagal DFP reglamento 19 straipsnį, dėl vėlavimo patvirtinti programas pagal pasidalijamąjį
valdymą 1b, 2 ir 3 išlaidų kategorijose 21,1 milijardo eurų įsipareigojimų asignavimų buvo
perkelta iš 2014 į, daugiausia, 2015, 2016 ir 2017 m. Dėl šio perprogramavimo nepasikeitė
bendros įsipareigojimų viršutinės ribos dabartinėmis kainomis, tačiau jis atspindi vėlavimą
įgyvendinti šias programas. Papildoma 12 milijardų eurų įsipareigojimų asignavimų suma
buvo perkelta iš 2014 į 2015 m.

18
įsipareigojimų asignavimų sumažėjimo ligi 2014 m. pabaigos RAL buvo laikinai nukritę
iki 189,6 milijardo eurų.

33 Didelis mokėjimų atsilikimas 2013 ir 2014 m., taip pat pavėluotai priimtas

teisėkūros pagrindas lėmė tai, kad buvo delsiama pradėti įgyvendinti kitas išlaidų
programas pagal 1a ir 4 išlaidų kategorijas20, be to, vienus metus buvo vėluojama
įgyvendinti kaimo plėtros programas pagal 2 išlaidų kategoriją. Šie vėlavimai kartu su
kitais toliau analizuojamais veiksniais paspartino RAL didėjimą pastaraisiais metais.

Konkretus ESI fondų atvejis

34 ESI fondai sudaro didžiausią RAL dalį. 2014–2020 m. DFP ESI fondus sudaro

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), Sanglaudos fondas (SF), Europos socialinis
fondas (ESF), įskaitant Jaunimo užimtumo iniciatyvą (pagal 1b išlaidų kategoriją), taip
pat Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir
žuvininkystės fondas (EJŽF) (pagal 2 išlaidų kategoriją). 2017 m. pabaigoje neįvykdyti
ESI fondų įsipareigojimai sudarė 189,9 milijardo eurų (2016 m. – 165,2 milijardo eurų),
t. y. 71 % visų RAL. Ši padėtis iš dalies susiklostė dėl didelės šių fondų dalies bendrame
biudžete ir iš dalies dėl specialių taisyklių, pagal kurias reglamentuojami šie fondai.
DFP persidengia apytiksliai 7 metais

35 7 diagramoje parodyta, kokiu mastu persidengia skirtingų DFP įsipareigojimai ir

mokėjimai. Pirmaisiais DFP metais dauguma mokėjimų yra susiję su ankstesnės DFP
įsipareigojimais. Šis persidengimas neleido sumažėti bendrai RAL sumai, nes iki to laiko,
kai buvo pradėta atlikinėti mokėjimus pagal vienos DFP įsipareigojimus, pradėjo
atsirasti įsipareigojimai pagal kitą. Dėl bet kokio papildomo laiko, skirto išlaidoms
pagrįsti galutinio užbaigimo metu, padidėjo persidengimas, taigi ir RAL.

20

Žr. Komisijos dokumentą „Mokėjimų plano, kuriuo siekiama sugrąžinti ES biudžetui
tvarumą, elementai“, 2015 m.

19

7 diagrama. ESI fondų RAL raida iš eilės einančiose DFP (milijardais eurų)
250

200

150

2014 m.

100

2007 m.

2000 m.

50

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Iki 2020 m.

Šaltinis:

2

3

4

5

2000–2006 m.

6

7

1

2007–2013 m.

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

2014–2020 m.

EAR, remiantis Komisijos ataskaitose „ESI fondų biudžetinio įgyvendinimo analizė“ pateikta
informacija.

36 Kaip minėta anksčiau21, pagal ES biudžeto taisykles valstybėms narėms,

pasibaigus paskutinėms trims DFP, suteikiamas papildomas laikas panaudoti joms
skirtą finansavimą. 2000–2006 m. ir 2007–2013 m. joms buvo leista toliau naudoti
lėšas papildomus dvejus metus pasibaigus DFP. Todėl 2007–2013 m. tinkamumo
finansuoti laikotarpis tęsėsi iki 2015 m. gruodžio 31 d. (o ne 2013 m. pabaigos). Be to,
valstybės narės galėjo pateikti galutinius užbaigimo dokumentus iki 2017 m. kovo mėn.
sanglaudos srityje ir iki 2016 m. birželio 30 d. kaimo plėtros srityje.

37 Pirmaisiais 2014–2020 m. DFP metais dauguma programų nebuvo pradėtos

įgyvendinti, nes dar buvo galima pasinaudoti ankstesnio laikotarpio finansavimu, o
valstybės narės daugiausia dėmesio skyrė atitinkamų programų užbaigimui. Akivaizdu,
kad dėl persidengiančių tinkamumo finansuoti laikotarpių išnyko paskatos nedelsiant
pradėti naujo laikotarpio programas 22.

21

Žr. mūsų Specialiosios ataskaitos Nr. 36/2016 „2007–2013 m. sanglaudos ir kaimo plėtros
programų užbaigimo tvarkos vertinimas“ 58 dalį.

22

Žr. SA Nr. 36/2016 64 dalį.

20

38 Pagal 2014–2020 m. DFP taisykles išlaidos bus tinkamos finansuoti ne dvejus, bet

trejus metus po DFP pabaigos. Valstybių narių darbas, susijęs su 2014–2020 m.
programų metiniu finansinių ataskaitų priėmimu (52 dalis), persidengs su naujų
programų įgyvendinimu laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. Pratęstas tinkamumo
finansuoti laikotarpis yra 2024 m. birželio mėn. pabaiga kaimo plėtros atveju ir 2025 m.
vasario 15 d. sanglaudos atveju (3 lentelė).

3 lentelė. Sanglauda – tinkamumo finansuoti laikotarpiai ir terminai
Užbaigimo
dokumentų
pateikimo data

DFP

DFP pabaiga

Tinkamumo finansuoti
laikotarpis

2000–
2006 m.

2006 12 31

2000 1 1–2008 12 31

2010 3 31

2007–
2013 m.

2013 12 31

2007 1 1–2015 12 31

2017 3 31

2014–
2020 m.

2020 12 31

2014 1 1–2023 12 31

2025 2 15

Šaltinis: EAR, remiantis teisės aktais.

39 Komisija mano, kad „2014–2020 m. DFP užbaigimo procesas bus supaprastintas,

nes bus atliekamas metinis finansinių ataskaitų patvirtinimas ir bus toliau nagrinėjami
teisėtumo ir tvarkingumo aspektai. Paskutiniaisiais metais turėtų būti užbaigiama tik ta
išlaidų grupė, kuri buvo patvirtinta už paskutinius ataskaitinius metus“ 23.
Pavėluotas teisėkūros pagrindo priėmimas

40 Komisija savo pasiūlymą dėl 2014–2020 m. DFP pateikė 2011 m. birželio mėn.

Taryba ir Europos Parlamentas DFP patvirtino 2013 m. gruodžio mėn. 2013 m. gruodžio
17 d. Taryba patvirtino Bendrųjų nuostatų reglamentą 24 ir su konkrečiais penkiais ESI
fondais susijusius reglamentus. Procesas truko penkiais mėnesiais ilgiau nei 2007–
2013 m. laikotarpiu, kai reglamentai buvo priimti 2006 m. liepos mėn.25 2014–2020 m.

23

SA Nr. 36/2016, Komisijos atsakymas į 68 dalį.

24

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
(Bendrųjų nuostatų reglamentas).

25

Žr. mūsų Specialiosios ataskaitos Nr. 02/2017 „Komisijos derybos dėl 2014–2020 m.
partnerystės susitarimų ir sanglaudos programų: lėšos naudojamos tikslingiau atsižvelgiant į
strategijos „Europa 2020“ prioritetus, tačiau veiksmingumo vertinimo tvarka darosi vis
sudėtingesnė“ 35 dalį.

21
DFP antrinės teisės aktai (įgyvendinimo ir deleguotieji aktai) iki 2016 m. sausio mėn.
nebuvo iki galo priimti.

41 Dėl vėlavimų Taryba ėmėsi perkelti įsipareigojimų asignavimus, kurių nebuvo

galima panaudoti 2014 m., į vėlesnius metus 26. Aptariama suma buvo 20,7 milijardo
eurų (36 % tų metų visų ESI fondų įsipareigojimų asignavimų) (61 dalis).
Automatinis įsipareigojimų nustatymas ir panaikinimas

42 Laikydamasi ESI fondų taisyklių27, Komisija nustato metinius automatinius

įsipareigojimus dėl kiekvienos veiksmų programos septynerių metų DFP laikotarpiu.
Įsipareigota suma yra paremta programos finansavimo planu, kuriame pateiktas pagal
metus suskirstytas programos biudžetas. Vienintelė sąlyga, kad galėtų būti įvykdytas
įsipareigojimas, yra ta, kad Komisija turi būti patvirtinusi biudžetą. Todėl tuo metu, kai
prisiimamas įsipareigojimas, nėra jokio ryšio su faktine programos įgyvendinimo
pažanga. Valstybės narės numatytas skirti lėšas gali išleisti per trejus metus ir
deklaruoti išlaidas Komisijai, kad ši jas atlygintų (n+3 taisyklė). Po to laiko automatinio
įsipareigojimų panaikinimo sistema pagal sumanymą turėtų užtikrinti, kad būtų
atpalaiduotos bet kokios nepanaudotos lėšos (45 dalis).

43 Todėl kiekvienų metų pradžioje neįvykdytų įsipareigojimų vertė automatiškai

padidėja; šiuo metu apie 50 milijardų eurų suma (2007–2013 m. DFP laikotarpiu ši
vertė kasmet didėjo 30 milijardų eurų)28. Vienais metais prisiimti įsipareigojimai
pridedami prie ankstesniais metais neįvykdytų įsipareigojimų, o jeigu tais metais
atliekama mažiau atitinkamų mokėjimų, RAL padidėja kiekvienais DFP metais, kaip
parodyta 8 diagramoje. Vienos kurios DFP RAL suma mažėti pradeda tik
paskutiniaisiais DFP metais, po kurių neįmanoma prisiimti jokių naujų įsipareigojimų.

26

DFP reglamento 19 straipsnyje nustatyta, kad, jeigu po 2014 m. sausio 1 d. pagal
pasidalijamąjį valdymą bus priimtos naujos ESI fondų taisyklės arba programos, DFP turi
būti peržiūrima siekiant į kitus metus perkelti 2014 m. nepanaudotus asignavimus, kurie
viršija atitinkamas išlaidų lubas.

27

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013
76 straipsnis.

28

Atitinkamos DFP kainomis.
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8 diagrama. ESI fondų RAL raida kiekvienais DFP įgyvendinimo metais iki
2017 m. pabaigos
2017 m.
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Pastaba: RAL išreiškiamas kaip procentinė visų ESI fondams skirtų įsipareigojimų asignavimų pagal
atitinkamą DFP dalis.
Šaltinis:

EAR, remiantis Komisijos ataskaitose „ESI fondų biudžetinio įgyvendinimo analizė“ pateiktais
skaičiais.

44 RAL gali mažėti dviem būdais. Vienas yra mokėjimo atlikimas. Kitu atveju sumos

turi būti panaikintos. 1b ir 2 išlaidų kategorijų įsipareigojimai panaikinami taikant n+3
taisyklę arba užbaigus finansavimo laikotarpį.

45 Pagal ESI taisykles iki konkrečių terminų nepanaudotos sumos yra automatiškai

panaikinamos. Automatinio įsipareigojimų panaikinimo taisykle 29 siekiama skatinti
laikytis finansinės drausmės ir laiku įgyvendinti programas sukuriant ryšį tarp
įsipareigotų sumų ir išmokėtų sumų. Jeigu n metais įsipareigotos lėšos nebuvo
pagrįstos mokėjimo prašymais, pateiktais per nustatytą metų skaičių, jų nebegalima
panaudoti, o dėl jų prisiimti įsipareigojimai panaikinami. Tai taip pat turėtų padėti
pristabdyti RAL didėjimą.

46 Taisyklė pirmą kartą buvo nustatyta 2000–2006 m. DFP, kai buvo suteiktas dvejų

metų terminas nuo įsipareigojimo prisiėmimo (n+2) 30, po kurio nesumokėta suma buvo
29

Žr. Bendrųjų nuostatų reglamento 136 straipsnio 1 dalį.

30

1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento Nr. 1260/99 31 straipsnio 2 dalis.
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panaikinama. Įgyvendinant 2007–2013 m. DFP šis laikotarpis kai kurių valstybių narių ir
fondų atžvilgiu buvo pratęstas iki trejų metų 31. 2014–2020 m. DFP n+3 taisyklės
taikymas buvo praplėstas visoms valstybėms narėms ir ESI fondams. Termino
pratęsimas vienais metais turėjo tiesioginę įtaką RAL padidėjimui.

47 9 diagramoje parodyta, kaip keitėsi RAL, išreikšti per įsipareigojimų trukmės

metais daugiklį (RAL, padalyti iš įsipareigojimų asignavimų, kurių trukmė ilgesnė nei
vieni metai). Pagal n+3 taisyklę RAL iš esmės neturėtų būti didesnis nei triguba metinių
įsipareigojimų suma. 2017 m. RAL šią ribą pasiekė 1b išlaidų kategorijoje.

9 diagrama. RAL, išreikštas per įsipareigojimų trukmę metais
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.
DFP iš viso

Šaltinis:

DFP 1b išlaidų kategorija

EAR, remiantis mūsų metinėse ataskaitose ir Komisijos ataskaitose dėl biudžeto ir finansų
valdymo pateikta informacija.

48 10 diagramoje parodyta, kaip keitėsi RAL, išreikšti per mokėjimų trukmės metais
daugiklį (RAL, padalyti iš mokėjimų asignavimų). Ji turėtų padėti įvertinti metų, kurių
reikia atitinkamų metų RAL išmokėti, skaičių, darant prielaidą, kad vėlesniais metais
bus išlaikytas toks pat mokėjimų lygis. Tačiau mes pažymime, kad mokėjimų lygiai gali
smarkiai svyruoti.

31

2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 93 straipsnis.
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10 diagrama. RAL, išreikštas per mokėjimų trukmę metais
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2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.
DFP iš viso

Šaltinis:

DFP 1b išlaidų kategorija

EAR, remiantis mūsų metinėse ataskaitose, Komisijos ataskaitose dėl biudžeto ir finansų
valdymo ir Komisijos duomenų saugykloje pateikta informacija.

49 Automatinio įsipareigojimų panaikinimo taisyklės finansinis poveikis yra ribotas,

nes sumos, dėl kurių panaikinti įsipareigojimai, buvo mažos. 2000–2006 m. DFP bendra
taikant n+2 taisyklę panaikintų įsipareigojimų vertė buvo 1,3 milijardo eurų (0,6 %
laikotarpio įsipareigojimų) 32. 2007–2013 m. DFP visų taikant n+2 / n+3 taisyklę
panaikintų įsipareigojimų vertė 2017 m. pabaigoje buvo 1,6 milijardo eurų (0,5 % visų
laikotarpio įsipareigojimų) 33. Iki 2017 m. pabaigos automatinis įsipareigojimų
panaikinimas už 2014–2020 m. DFP nebuvo atliekamas 34.

50 Kalbant apie 2021–2017 m. DFP, Komisija pasiūlė Europos Parlamentui ir Tarybai

sugrįžti prie n+2 taisyklės. Ši priemonė – tai žingsnis tinkama linkme ir ji (kartu su
kitomis priemonėmis) galėtų padėti sumažinti bendrus RAL, kurie taip pat priklauso
nuo kitų veiksnių. 2000–2006 m. DFP nustatydama n+2 taisyklę, Komisija manė, kad ši

32

Struktūrinių ir sanglaudos fondų biudžetinio įgyvendinimo 2013 m. analizė.

33

Išanalizavusi užbaigimo dokumentų rinkinius, Komisija panaikino papildomus 2,8 milijardo
eurų įsipareigojimus.

34

2017 m. buvo pirmieji metai, kuriais iškilo automatinio įsipareigojimų panaikinimo rizika,
susijusi su n+3 taisykle. Remiantis Komisijos ataskaita „ESI fondų biudžetinio įgyvendinimo
2017 m. analizė“ ir išnagrinėjus gautus mokėjimo prašymus, maksimali suma, kuriai kilo
įsipareigojimų panaikinimo rizika, buvo apytiksliai 50 milijonų eurų, kurie buvo susiję su
ribotu skaičiumi programų.

25
taisyklė „turėtų padėti stabilizuoti neįvykdytų įsipareigojimų lygį per artimiausius
metus“ 35. Nepaisant n+2 taisyklės, RAL ir toliau didėjo.
Nauji reikalavimai 2014–2020 m. DFP

51 Taisyklėse, pagal kurias reglamentuojama 2014–2020 m. DFP, nustatyti įvairūs

nauji elementai, pavyzdžiui, veiksmingumo sistema ir ex ante sąlygos taisyklė. Tam, kad
būtų nustatyti šie elementai ir sustiprintos valdymo ir kontrolės sistemos, reikėjo laiko
ir išteklių.

52 Pagal 2014–2020 m. DFP paskyrimo procedūra36 yra valstybei narei priskirta

funkcija, kuria siekiama užtikrinti, kad nacionalinės institucijos įdiegia ES fondų
valdymui ir kontrolei tinkamas sistemas. Paaiškėjo, kad šis paskyrimo procesas trunka
ilgai. Kadangi jis turėjo būti baigtas iki to laiko, kai buvo galima pateikti mokėjimo
prašymus, atsirado vėlavimų išmokant susijusias sumas, todėl padidėjo RAL. Dėl šio
reikalavimo tokie pat vėlavimai neatsirado EŽŪFKP atveju 37.
Metinis sąskaitų priėmimas

53 2014–2020 m. DFP buvo nustatyta sąskaitų priėmimo procedūra, pagal kurią

Komisija kartą per metus priima (arba atmeta) kiekvienos veiksmų programos
finansines ataskaitas. Pagal ankstesnes DFP galutinis pateiktų išlaidų teisėtumo ir
tvarkingumo patikrinimas nebuvo atliekamas iki programos užbaigimo.

54 ERPF, ESF, SF ir EJŽF atveju tarpinių mokėjimų kompensavimas yra ribojamas 90 %

visos kompensuotinos sumos. Likę 10 % priklauso RAL, tačiau tik trumpam, iki to laiko,
kai ši suma bus sumokėta atlikus metinį finansinių ataskaitų nagrinėjimą ir priėmimą.

55 Nors taikant šią tvarką gali pagerėti kontrolės sistema ir sumažėti klaidų skaičius,
tam tikrais atvejais dėl jos taip pat gali atsirasti papildomų vėlavimų, nes valstybės

35

Žr. atsakymus į mūsų 2003 m. metinės ataskaitos (2.48 dalis) ir 2004 m. metinės ataskaitos
(2.24 dalis) pastabas.

36

Bendrųjų nuostatų reglamento 123 ir 124 straipsniai.

37

Pagal Kaimo plėtros reglamento Nr. 1305/2013 65 straipsnio 2 dalį reikalaujama, kad
valstybės narės kiekvienai kaimo plėtros programai paskirtų vadovaujančiąją instituciją,
akredituotą mokėjimo agentūrą ir sertifikavimo įstaigą. Per 2014–2020 m. DFP dėl toliau
tęsiamos akredituotų mokėjimo agentūrų veiklos buvo galima atlikti tarpinius mokėjimus
kaimo plėtros srityje iš karto, kai tik buvo patvirtinama susijusi programa.

26
narės valdžios institucijos galėtų nuspręsti atidėti išlaidų deklaravimą iki tol, kol
įsitikins, kad jos yra teisėtos ir tvarkingos.
Veiksmingumo rezervas

56 Viena iš 2014–2020 m. DFP įdiegtų naujovių yra veiksmingumo rezervo įvedimas.

Dėl to atsirado daugumai ESI fondų programų taikomas reikalavimas, kad valstybės
narės dalį savo ES finansavimo perkeltų į veiksmingumo rezervą. Veiksmingumo
rezervas sudaro 6 % 38 ERPF, ESF ir SF pagal „investavimo į augimą ir darbo vietas“ tikslą
(apytiksliai 20 milijardų eurų), EŽŪFKP ir priemonėms, finansuojamoms pagal
pasidalijamąjį valdymą, kaip nustatyta EJŽF reglamente, skirtų išteklių. Šios rezervinės
lėšos yra įtraukiamos į programas ir dėl jų kasmet automatiškai prisiimami
įsipareigojimai, taip padidinant RAL, tačiau juos galima panaudoti tik atsižvelgiant į
Komisijos veiksmingumo peržiūros, kuri bus atliekama 2019 m., rezultatus. Šioms
sumoms netaikoma automatinio įsipareigojimų panaikinimo procedūra, todėl jas
galima panaudoti arba jos išliks RAL iki DFP nustatytos galutinės tinkamumo finansuoti
dienos. Bendra veiksmingumo rezervui skirta suma iki 2017 m. pabaigos sudarė
apytiksliai 14 milijardų eurų ir ji buvo įtraukta į RAL 2017 m. pabaigoje.
Išankstinio finansavimo poveikis

57 Pagal 2014–2020 m. DFP taisykles reikalaujama, kad Komisija, patvirtinusi ESI

fondų veiksmų programą, sumokėtų pradinę išankstinio finansavimo sumą 39.
Nepanaudotas pradinis išankstinis finansavimas bus visiškai atlaisvintas tik užbaigus
programą.

58 2016–2023 m. ERPF, ESF, SF ir EJŽF atveju Komisija taip pat privalo sumokėti

papildomą metinę išankstinio finansavimo sumą, kuri sudaro 2–3 % paskirtų lėšų 40.

59 Dėl išankstinio finansavimo sumažėja RAL suma ir ta suma iš tikrųjų „apsaugoma“
nuo automatinio įsipareigojimų panaikinimo. Todėl kuo didesnė išankstinio
finansavimo suma sumokama, tuo mažesnė yra suma, dėl kurios prisiimtus
įsipareigojimus būtų galima panaikinti taikant n+3 taisyklę. Bendra sumokėto

38

Žr. mūsų Specialiosios ataskaitos Nr. 15/2017 101 dalį.

39

Pagal Bendrųjų nuostatų reglamento 134 straipsnio 1 dalį ji svyruoja nuo 1 % arba 1,5 %
visų įsipareigotų sumų ir yra kasmet išmokama dalimis 2014–2016 m.

40

Bendrųjų nuostatų reglamento 134 straipsnio 2 dalis.
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išankstinio finansavimo (pradinio ir metinio) suma 2014–2017 m. sudarė 34 milijardus
eurų.

60 Komisija nagrinėja priimtas metines veiksmų programos finansines ataskaitas, kad

nustatytų, kuri dalis metinio išankstinio finansavimo nebuvo sumokėta pagal tarpinius
mokėjimo prašymus per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį. Ji susigrąžina atitinkamas
sumas, kurios tampa laisvomis asignuotosiomis pajamomis, taip sukurdama naujus
įsipareigojimų asignavimus ir mokėjimų asignavimus dėl tų pačių išlaidų tikslų. Naujus
įsipareigojimų asignavimus galima panaudoti iki programos užbaigimo 41, tačiau nauji
mokėjimų asignavimai gali būti panaudoti tik iki sekančių metų pabaigos. Įsipareigotos
sumos padidins RAL ir joms netaikomas automatinis įsipareigojimų panaikinimas.
2017 m., pirmaisiais metais, kai buvo atliekamas metinis finansinių ataskaitų
priėmimas, susigrąžinta išankstinio finansavimo suma sudarė 6,5 milijardo eurų. Ji buvo
įsipareigota 100 % ir sumokėta 84 %. Vėlesniais metais šios sumos gali tapti dar
svarbesnės Pažymime, kad Komisija pasiūlė sumažinti išankstinį finansavimą nuo 2021
iki 2023 m. 42
DFP koregavimai

61 Kaip nustatyta DFP reglamento 19 straipsnyje, 20,7 milijardo eurų įsipareigojimų

asignavimų, kurie 2014 m. nebuvo panaudoti vėluojant patvirtinti programas, buvo
perkelti daugiausia į 2015 m. (ir į 2016 m. EŽŪFKP atveju). Dėl šios priežasties gerokai
padidėjo 2015 m. įsipareigojimai ir lygiai taip pat sumažėjo 2014 m. įsipareigojimai (4
lentelė). Nors bendras DFP įsipareigojimų lygis išliko toks pat, įsipareigojimų dėl
atitinkamų sumų panaikinimo terminas buvo perkeltas iš 2017 į 2018 m.

41

Finansinio reglamento (Reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046) 12 straipsnio 4 dalies
b punktas: „Turimus įsipareigojimų asignavimus, atsiradusius iš išankstinio finansavimo
mokėjimų susigrąžinimo, galima perkelti į kitą laikotarpį iki programos užbaigimo ir prireikus
juos panaudoti, kai nebėra kitų įsipareigojimų asignavimų“.

42

Komisija pasiūlė sumažinti metinį išankstinį finansavimą paskutiniaisiais trejais metais
(2021–2023 m.) nuo 3 % iki 1 %. Žr. COM(2018) 614, Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento, kuriuo dėl 2021–2023 m. išankstinio finansavimo koregavimo iš dalies
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013.
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4 lentelė. 2014 m. nepanaudotų asignavimų perkėlimas (milijonais eurų)
2014 m.

2015 m.

DFP 1b

-

11 216

11 173

DFP 2

-

9 446

5 093

2016 m.

2017 m.
43

4 353

Šaltinis: 2015 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2015/623.

62 2017 m., laikydamasi DFP reglamento 7 straipsnio43, Komisija peržiūrėjo valstybių

narių asignavimus pagal sanglaudos politikos tikslą „Investicijos į ekonomikos augimą ir
darbo vietų kūrimą“. Remiantis šia peržiūra, 2017–2020 m. įsipareigojimų asignavimų
lubos padidintos 4,6 milijardo eurų, o mokėjimų asignavimų lubos padidintos
1,4 milijardo eurų (dabartinėmis kainomis). Atsižvelgiant į jaunimo užimtumo
iniciatyvos pratęsimą iki 2020 m., 1b išlaidų kategorijai skirti papildomi 1,2 milijardo
eurų (dabartinėmis kainomis). Dėl to nuo 2017 m. dar labiau padidėjo atotrūkis tarp
įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų asignavimų.
Mokėjimų prognozės

63 Pagal taisykles44 reikalaujama, kad valstybės narės Komisijai iki kiekvienų metų

sausio 31 d. ir liepos 31 d. nusiųstų mokėjimo prašymų, kuriuos jos tikisi gauti
einamaisiais ir vėlesniais finansiniais metais, prognozę. Patikslinusi skaičius pagal savo
modelius 45, Komisija remiasi šiomis prognozėmis, kad nustatytų reikalingų mokėjimo
asignavimų lygį ir atitinkamai pasiūlytų iš dalies pakeisti biudžetą.

64 2017 m. Komisija valstybių narių liepos mėn. prognozei taikė 25 % pataisą ir

pasiūlė sumažinti mokėjimų asignavimų lygį ESI fonduose 5,9 milijardo eurų. Iki metų
pabaigos pateiktų mokėjimo prašymų suma buvo šiek tiek mažesnė nei Komisijos
įvertis (0,3 milijardo eurų).

43

2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas Nr. 1311/2013.

44

SF ir struktūrinių fondų Bendrųjų nuostatų reglamento (ES) 112 straipsnio 3 dalis.

45

Komisija atsižvelgia į įvairius kitus aspektus, pavyzdžiui, projektų atrankos raidą vietoje,
pastebėtas įgyvendinimo tendencijas ir automatinio įsipareigojimų panaikinimo rizikos
tikslus.
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65 Nors valstybių narių prognozių tikslumas padidėjo (nuo 52 % 2016 m. iki 80 %

2017 m. 46), tačiau tarp numatytų sumų ir faktinių sumų, dėl kurių pateikti mokėjimo
prašymai, išliko didelis skirtumas. Todėl RAL nedidėjo tokiu mastu, kokio buvo tikimasi.

Finansinės priemonės pagal pasidalijamąjį valdymą

66 ES biudžeto lėšas taip pat galima naudoti taikant naujus įrankius, kaip antai

finansines priemones. Nors šios priemonės iš biudžeto sumokėtomis sumomis
sumažinami RAL, šios sumos nėra iškart toliau sumokamos galutiniam naudos gavėjui.
Todėl priemonės lygmeniu atsiranda neįvykdytų įsipareigojimų, kurie nėra priskiriami
ES biudžetui ir kuriems nėra taikoma automatinio įsipareigojimų panaikinimo
taisyklė 47.

67 Iki 2017 m. pabaigos ESI fondų įsipareigojimai finansinėms priemonėms sudarė

14,2 milijardo eurų ir buvo sumokėta 4,4 milijardo eurų. Iš šios sumos 1,5 milijardo
eurų buvo sumokėta galutiniams gavėjams48. Savo Specialiojoje ataskaitoje 19/2016
mes pažymėjome, kad nemažai finansinių priemonių buvo pernelyg didelės apimties,
palyginti su rinkos poreikiais. Mes nustatėme, kad prie to prisidėjęs veiksnys buvo
valstybių narių ketinimas išvengti n+2 taisyklės taikymo 49.
Kaimo plėtra

68 EŽŪFKP taikomos šiek tiek kitokios finansinės taisyklės, palyginti su ESI fondais.

Taikomos pradinio išankstinio finansavimo nuostatos, įsipareigojimų panaikinimui
galioja n+3 taisyklė, taip pat taikomas 6 % veiksmingumo rezervas, tačiau nėra jokių
didelių skirtumų, palyginti su ankstesniu laikotarpiu. Valstybės narės programuoja
apytiksliai pusę paskirtų sumų vadinamosioms „metinėms priemonėms“, kurioms
mokėjimai atliekami per vienus metus nuo įsipareigojimų prisiėmimo. Likusi suma
skiriama „investavimo priemonėms“, kurios yra panašios į priemones, finansuojamas
pagal ESI fondų 1b išlaidų kategoriją.

46

Apskaičiuota kaip procentinė valstybių narių numatytų mokėjimo prašymų dalis nuo iš
tikrųjų pateiktų mokėjimo prašymų. Remiantis Komisijos ataskaita „ESI fondų biudžetinio
įgyvendinimo 2017 m. analizė“.

47

Žr. mūsų Specialiosios ataskaitos Nr. 2/2012 54–57 dalis.

48

Finansinės ESI fondų priemonės – Duomenų apie pažangą, padarytą finansuojant ir
įgyvendinant 2014–2020 m. programavimo laikotarpio finansines priemones, santraukos –
padėtis 2017 m. gruodžio 31 d.

49

Žr. mūsų Specialiosios ataskaitos Nr. 19/2016 150 dalį.
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69 EŽŪFKP nebuvo tokių pat vėlavimų, susijusių su programos institucijų paskyrimu,

kaip kituose ESI fonduose, nes procesas, palyginti su ankstesne DFP, nepasikeitė. Todėl
vėlavimas pradėti programos įgyvendinimą buvo trumpesnis ir taip iš esmės buvo dėl
to, kad teisėkūros pagrindas buvo patvirtintas vėlai. Dėl šios priežasties 2014 m.
įsipareigojimų asignavimai vis tiek buvo perprogramuoti (61 dalis).

RAL kitose biudžeto srityse
Išorės veiksmai

70 Išorės veiksmų srityje (4 išlaidų kategorija „Europos vaidmuo pasaulyje“)

įsipareigojimų procedūrai taikomas kitoks ciklas nei ESI fondams. Šioje išlaidų
kategorijoje RAL sudaro 2,7 metų įsipareigojimų 50 – tai atspindi proceso ilgį nuo
įsipareigojimo iki mokėjimo. Įsipareigojimai paprastai prisiimami dviem etapais.
Pirmiausia prisiimami visuminiai įsipareigojimai, o po jų individualūs įsipareigojimai 51.
Pavyzdžiui, programos, dėl kurių buvo prisiimti visuminiai įsipareigojimai n metais, yra
formalizuojamos su ES nepriklausančia šalimi n+1 metais, o sutartys, kurios sudaro
pagrindą individualiems įsipareigojimams, yra sudaromos iki n+4 metų. Projektai ir
programos užbaigiami ir su bet kokiomis nepanaudotomis lėšomis susiję įsipareigojimai
panaikinami, kai įvykdomi visi sutartiniai įsipareigojimai ir sumokamos arba
susigrąžinamos susijusios sumos.

71 DFP pradžioje didžiąją RAL 4 išlaidų kategorijos dalį sudaro visuminiai

įsipareigojimai. Kadangi šie įsipareigojimai įgyvendinami pasitelkiant individualius
įsipareigojimus, jų dalis RAL mažėja. 2017 m. pabaigoje RAL dalies, kuri susidarė dėl 4
išlaidų kategorijos visuminių įsipareigojimų, dydis siekė 8,3 milijardo eurų 52 (32 % 4
išlaidų kategorijos RAL, likusią dalį sudarė individualūs įsipareigojimai).

50

Šis rodiklis yra dar didesnis kai kurių šios išlaidų kategorijos programų atveju. Jis sudaro 3,3
Pasirengimo narystei pagalbos priemonės atveju ir 3,1 Europos kaimynystės priemonės
atveju.

51

Įsipareigojimas yra individualus, jei gavėjas ir išlaidų suma yra žinomi. Įsipareigojimas yra
visuminis, jeigu bent vienas iš minėtų elementų nėra žinomas.

52

2017 m. pabaigoje bendras RAL dydis atsižvelgiant į visuminius įsipareigojimus ir visas DFP
išlaidų kategorijas, sudarė 17 milijardų eurų (6,4 % visos sumos).
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72 DG NEAR ir DG DEVCO (Komisijos generaliniai direktoratai, kurie atsako už beveik
visų 4 išlaidų kategorijos išlaidų panaudojimą) metinėse veiklos ataskaitose yra aptarti
pagrindiniai veiksmingumo rodikliai (PVR) dėl RAL sumos. 4 PVR „RAL įsisavinimo
rodiklis“ 53 metinis tikslas yra „mažiau nei 4 metai“. Faktinis skaičius 2017 m. buvo
4,24 54 metų DG NEAR atveju (palyginti su 4,15 metų rodikliu 2016 m.) ir 3,7 metų
DG DEVCO atveju (palyginti su 3,88 metų rodikliu 2016 m.).

Kitos programos

73 Išlaidos pagal 1a išlaidų kategoriją (Konkurencingumas augimui ir užimtumui

skatinti) buvo panašios kaip ir išlaidos pagal 4 išlaidų kategoriją, nes, be visuminių
įsipareigojimų (kurie, pavyzdžiui, pagrįsti kvietimais teikti pasiūlymus), buvo prisiimti
individualūs įsipareigojimai (pasirašant susitarimą dėl dotacijos). 1a išlaidų kategoriją
sudaro įvairios nevienodo pobūdžio programos, o tai turi įtakos RAL, pavyzdžiui,
programos trukmė ir jos įgyvendinimo būdas (iš esmės tiesioginis ir netiesioginis
valdymas).

74 Pavyzdžiui, programos „Horizontas 2020“ atveju, kuri, atsižvelgiant į paskirtą

biudžetą 55, yra pagrindinis RAL dydžiui šioje išlaidų kategorijoje poveikį darantis
elementas, po sutarties pasirašymo sumokama išankstinio finansavimo suma
(paprastai 10–30 %). Vidutinė sutarties trukmė apytiksliai yra nuo dvejų iki trejų metų,
tad yra išmokami tarpiniai mokėjimai ir galutinis mokėjimas užbaigimo metu.

75 Didžioji dalis pagal 3 išlaidų kategoriją (Saugumas ir pilietybė) skirto finansavimo

įgyvendinama taikant pasidalijamąjį valdymą su valstybėmis narėmis per Prieglobsčio,
migracijos ir integracijos fondą (PMIF) ir Vidaus saugumo fondą. Juose taikomos
panašios taisyklės kaip ir ESI fonduose. Valstybės narės teikia daugiamečius planus;
patvirtinus planus, metiniai įsipareigojimai dėl sumų priimami laikantis finansavimo
plano. Taikomas automatinis įsipareigojimų panaikinimas pagal n+2 taisyklę. Kadangi

53

Apskaičiuota padalijant metų pabaigoje susidariusius RAL iš tais metais atliktų mokėjimų
vertės.

54

DG NEAR taip paaiškina, dėl ko rodiklis viršija nustatytą tikslinę vertę: „dvylika delegacijų
neatitiko šio PVR lyginamojo kriterijaus. Taip atsitiko dėl didelių tais metais įsipareigotų
finansavimo sumų ir žemo mokėjimų lygio ataskaitiniais metais“.

55

Ji sudaro daugiau nei 60 % įsipareigojimų asignavimų pagal 2014–2020 m. DFP 1a išlaidų
kategoriją.
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PMIF teisėkūros pagrindas buvo priimtas vėlai 56, valstybės narės turėjo mažai laiko
parengti ir pateikti savo daugiamečius planus. Dėl to savo ruožtu buvo vėluojama
įvykdyti įsipareigojimus. Pastaraisiais metais įgyvendinimo sparta padidėjo ir 2017 m.
pabaigoje 90 % RAL šioje srityje buvo susikaupę 2016 ir 2017 m.

„Galimi nenormalūs RAL“

76 „Galimų nenormalių RAL“ (GNR) procedūra yra metinė analizė, kurią atlieka

Komisija. Pagrindinis jos tikslas – nustatyti visus nepagrįstus RAL, t. y. į sąskaitas
įrašytus įsipareigojimus, kuriems, kaip manoma, gali trūkti teisinio ir / arba faktinio
pagrindimo atliekant tolesnius mokėjimus. Analizė apima įsipareigojimus, kurie buvo
įtraukti į ne mažiau kaip paskutinių penkerių metų sąskaitas, ir įsipareigojimus, dėl
kurių mokėjimai nebuvo atlikti per paskutiniuosius dvejus metus. Iš esmės visi tokie
„nenormalūs“ įsipareigojimai turėtų būti panaikinti. Analizę kiekvienu konkrečiu atveju
atlieka Komisijos departamentai, kurie atsako už atitinkamų įsipareigojimų valdymą.

77 Komisija šio nagrinėjimo rezultatus pateikia dokumente, kuris vadinasi „Biudžeto
projektas. Darbo dokumento V dalis „Biudžeto vykdymas ir asignuotosios pajamos“.

78 2010–2017 m. GNR priskirta suma vidutiniškai sudarė apie 2,1 % ataskaitinių

metų RAL. Nedidelė šios sumos dalis (pavyzdžiui, 0,15 % RAL 2017 m. pabaigoje) buvo
nenormali ir vėliau buvo panaikinta.

5 lentelė. GNR procedūros rezultatai (milijardais eurų)
Metai

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Iš viso RAL

194,4

207,4

217,8

222,4

189,6

217,7

238,8

267,3

Iš viso GNR

1,9

2,4

9,4

5,2

4,1

2,8

3,0

8,5

% GNR /
RAL

1,0 %

1,1 %

4,3 %

2,4 %

2,2 %

1,3 %

1,2 %

3,2 %

Šaltinis: Europos Audito Rūmai, duomenys pagrįsti su biudžeto projektu susijusiais dokumentais.

56

INFO(2017)60, „Aktyvi biudžeto įgyvendinimo stebėsena ir prognozė – vasaros informacinis
leidinys“.
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Valstybių narių palyginimas
79 Kadangi neįvykdyti ESI fondų įsipareigojimai įgyvendinami pasitelkiant

pasidalijamąjį valdymą, jie taip pat gali būti analizuojami valstybių narių lygmeniu. Iš
visų ESI fondų RAL, kurie susidarė 2017 m. pabaigoje (189,9 milijardo eurų),
178,2 milijardo eurų (94 %) sudarė 2014–2020 m. įsipareigojimai ir 11,7 milijardo eurų
(6 %) – 2007–2013 m. laikotarpio įsipareigojimai. Pasiskirstymas pagal valstybes nares
pateikiamas 11 diagramoje.

11 diagrama. ESI fondų RAL pagal kiekvieną valstybę narę ir susidarymo
metus (milijardais eurų)
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Pastaba: TP reiškia tarpvalstybines programas.
Šaltinis:

EAR, remiantis Komisijos ataskaitose „ESI fondų biudžetinio įgyvendinimo analizė“ pateikta
informacija.

80 Trims valstybėms narėms, kurių RAL 2017 m. buvo didžiausi, taip pat buvo skirti

didžiausi įsipareigojimų asignavimai DFP. Tai buvo Lenkija, Italija ir Ispanija (atitinkamai
34,6 milijardo eurų, 22,3 milijardo eurų ir 19,2 milijardo eurų RAL), o tai sudarė 40 %
2017 m. ESI fondų RAL 2017 m. pabaigoje.

81 Santykine prasme valstybės narės, kurių RAL buvo didžiausias atsižvelgiant į joms

skirtus atitinkamus asignavimus 2014–2020 m. DFP, buvo Kipras, Italija ir Malta,
atitinkamai 48 %, 46 % ir 44 %. Valstybės narės, kuriose šie santykiai buvo mažiausi, yra

34
Suomija, Austrija ir Airija, kuriose RAL atitinkamai sudarė 19 %, 26 % ir 27 % visų
asignavimų 57.

82 Iki 2017 m. pabaigos (ketvirtų DFP metų) buvo įvykdyta 16,4 % ESI fondų

aptariamo laikotarpio biudžeto (5,3 % išankstinio finansavimo ir 11,1 % tarpinių
mokėjimų). Ketvirtaisiais 2007–2013 m. laikotarpio metais įgyvendinimo lygis buvo
aukštesnis, t. y. 22,1 % (8,7 % išankstinio finansavimo ir 13,4 % tarpinių mokėjimų).
12 diagramoje parodytas bendras įgyvendinimo kiekvienoje valstybėje narėje lygis iki
2017 m. pabaigos. Išsamesnė informacija pateikta II priede.

12 diagrama. Bendras įgyvendinimas 2017 m. pabaigoje pagal valstybes
nares 2014–2020 m. laikotarpiu (lyginant su asignavimais)
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Pastaba: TP reiškia tarpvalstybines programas.
Šaltinis:

Komisijos ataskaita „ESI fondų biudžetinio įgyvendinimo 2017 m. analizė“.

83 Jeigu valstybės narės programas įgyvendino maždaug panašia apimtimi, jų RAL

dalis turėtų būti proporcinga jų visų įsipareigojimų asignavimų daliai. Tačiau skirtumų
atsiranda dėl to, kad valstybės narės finansavimą įsisavina skirtingais tempais. 2014–
2020 m. DFP didžiausias įsisavinimo lygis 2017 m. pabaigoje buvo Suomijoje, Austrijoje
ir Airijoje (visose daugiau nei 25 %), o mažiausias įsisavinimo lygis buvo Italijoje,
Kroatijoje, Maltoje ir Ispanijoje (visose mažiau nei 12 %) 58. Žemo įsisavinimo priežastis
aptarėme savo 2017 m. metinėje ataskaitoje 59 ir neseniai priimtoje specialiojoje
57

Komisijos ataskaita „ESI fondų biudžetinio įgyvendinimo 2017 m. analizė“.

58

Komisijos ataskaita „ESI fondų biudžetinio įgyvendinimo 2017 m. analizė“.

59

EAR 2017 m. metinės ataskaitos 2 skyrius.
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ataskaitoje 60. Pagrindinės priežastys buvo vėlai užbaigta ankstesnė DFP, vėlai
patvirtinti teisės aktai ir sunkumai, patirti prisitaikant prie esminių 2014–2020 m. DFP
įvestų pokyčių ir juos įgyvendinant. Taip pat nurodėme, kad valstybės narės gali patirti
sunkumų per trumpą laiką nustatydamos pakankamai aukštos kokybės projektus 61.

84 Skirtingi įgyvendinimo lygiai, atsižvelgiant į įsipareigojimus, kurių RAL trukmė

metais yra ilgesnė nei vieni metai, parodyti 13 diagramoje. 2017 m. daugumos
valstybių narių RAL sudarė nuo dvejų iki trejų metų įsipareigojimų, kaip to buvo galima
tikėtis atsižvelgiant į n+3 taisyklę.

13 diagrama. RAL / metinių įsipareigojimų vidurkis
3,5
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2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

-

2014–2020 m.

Šaltinis:

2007–2013 m.

EAR, remiantis Komisijos ataskaitoje „ESI fondų biudžetinio įgyvendinimo 2017 m. analizė“
pateikta informacija.

85 2007–2013 m. laikotarpiu visi panaikinti įsipareigojimai sudarė 4,4 milijardo eurų,

iš kurių 1,6 milijardo eurų buvo automatinis įsipareigojimų panaikinimas ir 2,8 milijardo
eurų įsipareigojimų panaikinimas atliekant užbaigimą. Šie įsipareigojimų panaikinimai
sumažina RAL, tačiau tai yra sumos, kurių nebegalima panaudoti ir kurių dėl šios

60

Specialioji ataskaita Nr. 17/2018 „Komisijos ir valstybių narių veiksmais 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu pavyko išspręsti menko lėšų panaudojimo problemą, bet
nepakankamai dėmesio skirta rezultatams“.

61

Žr. mūsų 2017 m. metinės ataskaitos 2.17 dalį.
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priežasties susijusios valstybės narės ir ES biudžetas netenka 62. Savo pasiūlyme dėl
2021–2027 m. DFP Komisija pasiūlė sukurti „Sąjungos rezervą“. Jis būtų finansuojamas
naudojant lėšas, dėl kurių buvo prisiimti įsipareigojimai, tačiau kurios galiausiai nebuvo
panaudotos, taip pat laisvą maržą, kuri pasiliko po ankstesnių finansinių metų
įsipareigojimams nustatytomis viršutinėmis ribomis 63. 14 diagramoje parodytas 4,4
milijardo eurų sumos pasiskirstymas 15-oje susijusių valstybių narių, iš kurių didžiausia
dalis teko Rumunijai.

14 diagrama. Bendri 2007–2013 m. DFP panaikinti įsipareigojimai,
išreikšti visų asignavimų procentine dalimi ir absoliučiomis sumomis
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Pastaba: Sumos išreikštos milijonais eurų.
Šaltinis:

EAR, remiantis Komisijos ataskaitose pateiktais skaičiais.

62

Priešingai nei nepanaudotų mokėjimų asignavimų atveju, kurie įrašomi kaip ES biudžeto
perviršis ir sumažins valstybių narių įnašus į ES biudžetą kitais metais.

63

COM(2018) 321 – Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Šiuolaikiškas
biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–2027 m. daugiametė finansinė
programa“.

37

Išvada ir tolesni veiksmai
86 Daug RAL poveikį darančių veiksnių, kuriuos išnagrinėjome šiame dokumente, yra

panašūs į Komisijos 2002 m. analizėje nurodytus veiksnius 64, dėl kurių RAL susidarė
2000–2006 m. DFP. Jie apima dviejų DFP persidengimą, automatinio įsipareigojimų
panaikinimo taisyklės poveikį ir pavėluotą programų pradžią. Prie dabartinio rekordinio
RAL lygio pasiekimo prisidėjo naujų veiksnių, kaip antai pagal 2014–2020 m. DFP ESI
fondams taikomi reikalavimai. Remiantis mūsų įvertinimais65 bei Komisijos
prognozėmis, didėjimas turėtų išlikti ir ateityje.

Istorija kartojasi

87

Perprogramavimo procedūra, panaši į tą, kuri vyko 2014 m., buvo vykdoma ir
2000 m., kai buvo nuspręsta įsipareigojimus perkelti iš 2000 m. į 2001 m. Kaip matėme
(30 dalis), 2007–2013 m. DFP pradžiai įtakos taip pat turėjo vėlavimai.

88 2004 m. 2000–2006 m. programų neįvykdytų įsipareigojimų lygis buvo

3,7 milijardo eurų didesnis, nei Komisija numatė 2002 m. Neįvykdyti biudžeto
įsipareigojimai, susiję su 1994–1999 m. programomis, buvo 3,3 milijardo eurų, o pagal
Komisijos 2002 m. analizę buvo tikimasi, kad jie bus visiškai likviduoti 66. Tai rodo, kad
prognozuojami RAL lygiai buvo nuolatos per mažai įvertinami.

89 Tuo metu, kai 2006 m. gegužės mėn. buvo pritarta 2007–2013 DFP, buvo daroma

prielaida, kad iki 2013 m. pabaigos RAL sudarys 180 milijardų eurų 67. Faktinė suma
buvo 222 milijardai eurų.

90 Su 2014–2020 m. programomis susijusi mokėjimų prognozė buvo pagrįsta

istoriniais dviejų ankstesnių DFP laikotarpių duomenimis (2000–2006 m. ir pirmaisiais
2007–2013 m. laikotarpio metais). Komisija darė prielaidą, kad 2007 ir 2008 m.

64

COM(2002) 528, Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Struktūrinių fondų
biudžeto vykdymo raida, visų pirma atsižvelgiant į neįvykdytus įsipareigojimus (RAL)“.

65

Žr. mūsų 2017 m. metinės ataskaitos 2.7 dalį.

66

Žr. mūsų 2004 m. metinės ataskaitos 2.20 dalį.

67

Darbo dokumentas dėl neįvykdytų įsipareigojimų (RAL) ir mokėjimo klausimo, Europos
Parlamento biudžeto komitetas.
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vėlavimai nepasikartos ir kad naujos programos bus pradėtos anksčiau 68. Paaiškėjo,
kad ši prielaida buvo klaidinga ir, tiesą sakant, vėlavimai buvo net ilgesni nei ankstesniu
laikotarpiu.

91 2013 m. patvirtinus dabartinę DFP, buvo prognozuojama, kad iki 2020 m.

pabaigos susidarys daugiau nei 260 milijardų eurų RAL 69. Iš esmės atsižvelgiant į
lėtesnę, nei tikėtasi, ESI fondų įgyvendinimo pradžią, numatoma, kad faktinis skaičius
bus gerokai didesnis. Pagal Komisijos 2018 m. prognozę 70, 2020 m. pabaigoje susidarys
295 milijardai eurų RAL, o 2023 m. pabaigoje – 314 milijardų eurų RAL 71.

92 Komisija nurodo, kad, kaip paaiškėjo, labai sudėtinga tiksliai prognozuoti 2014–

2020 m. DFP mokėjimų raidą, ypač kiek tai susiję su ESI fondais. „A (±) 1 %
įgyvendinimo tempo pokytis lemia (±) 4 milijardų eurų pokytį, susijusį su mokėjimo
poreikiais“ 72.

93 Nepaisant to, kad RAL arba būsimų mokėjimo asignavimų poreikių prognozavimas

yra sudėtingas procesas, tai yra esminė būsimų biudžetų rengimo dalis, padedanti
išvengti nenormalaus mokėjimų atsilikimo. Nuolat rekomendavome, kad Komisija
teiktų ilgalaikes mokėjimo prognozes73, ir teigiamai vertiname, kad 2018 m.
Finansiniame reglamente Komisijai nustatyta pareiga pateikti Europos Parlamentui ir
Tarybai metinę ilgalaikę būsimų įplaukų ir išmokų per artimiausius penkerius metus
prognozę 74.

68

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, pridedamas prie Komisijos komunikato Europos
Parlamentui ir Tarybai „2014–2020 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio
vidurio peržiūra (tikslinimas). Į rezultatus orientuotas ES biudžetas“, SWD(2016) 299 final.

69

2019 m. biudžeto projektas „Komisijos parengtos sąmatos“.

70

COM(2018) 687, 2018 m. spalio 10 d. Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai
„Ilgalaikė ES biudžeto gaunamų ir netenkamų pinigų srautų prognozė (2019–2023 m.)“.

71

Laikantis prielaidos, kad kiti DFP pasiūlymai bus priimti atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą.

72

Komisijos vidutinio laikotarpio mokėjimų prognozė, 2017 m. spalio 16 d.

73

Žr. mūsų Nuomonę Nr. 1/2017 (110–112 dalys), mūsų 2017 m. metinę ataskaitą (2.49 dalis),
mūsų 2015 m. metinę ataskaitą (2.10 dalis) ir mūsų 2014 m. metinę ataskaitą (2.22 dalis).

74

Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 247 straipsnio 1 dalis.
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Pavojus būsimiems biudžetams

94 Komisija mano, kad „didesnis neįvykdytų ESI fondų įsipareigojimų lygis trečiaisiais

programavimo laikotarpio metais yra normalaus įgyvendinimo ciklo, kuris pastebėtas
anksčiau įgyvendinant šiuos fondus, dalis. Sklandus metinis įsipareigojimų asignavimų
2014–2020 m. laikotarpiu profilis, n+3 taisyklės nustatymas ir lėtas įgyvendinimas
prisidėjo prie reikšmingo neįvykdytų įsipareigojimų padidėjimo“ 75. Tačiau manome,
kad dabartiniai rekordiniai RAL dydžiai galėtų sukelti toliau nurodytas rizikas ES
biudžetui.
Nepakankami mokėjimų asignavimai paskutiniaisiais 2014–2020 m. DFP
įgyvendinimo metais

95 Savo metinėse ataskaitose jau pažymėjome, kad dėl spartaus RAL didėjimo iškyla

nenormalaus mokėjimų atsilikimo rizika, kuri yra panaši į 2013–2015 m. situaciją, nes
numatoma, kad paskutiniaisiais 2014–2020 m. DFP metais mokėjimo prašymų skaičius
padidės 76.

96 Šią riziką gali sumažinti „visuminė mokėjimų marža“ – speciali priemonė,

leidžianti perkelti nepanaudotą maržą į kitus metus 77.

97 Pasak Komisijos78, 2017 m. pabaigoje nebuvo nenormalaus mokėjimų atsilikimo.

Tačiau 2017 m. atsilikimas, kurį iš esmės sudarė 2014–2020 m. programų mokėjimo
prašymai, kurie buvo gauti per vėlai, kad juos būtų galima apmokėti tais metais, sudarė
2,3 milijardo eurų. Tikėtina, kad šis atsilikimas gali padidėti artimiausiais metais
palaipsniui įgyvendinant programas.
Nepakankami mokėjimų asignavimai kitoje DFP

98 Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, vėluojant įgyvendinti 2014–2020 m. DFP

programas, per pirmuosius ketverius metus šioms programoms prireikė labai mažai
mokėjimų asignavimų. Tačiau kitaip nei pagal ankstesnes DFP, 2014 ir 2015 m. buvo
išnaudoti beveik visi metiniai mokėjimų asignavimai, skirti 2007–2013 m. DFP RAL

75

Atsakymas į mūsų 2016 m. metinės ataskaitos 2.14 dalies pastabas.

76

Žr. mūsų 2017 m. metinės ataskaitos 2.47 dalį.

77

Žr. mūsų 2017 m. metinės ataskaitos 2.9–2.12 dalis.

78

„Komisijos aktyvi stebėsena ir biudžeto įgyvendinimo prognozė“, 2017 m. informacinis
leidinys, 2018 m. kovo 16 d.
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apmokėti 79. Tai reiškia, kad įgyvendinimo vėlavimai taip pat turėjo teigiamą poveikį
biudžetui ir padėjo sumažinti mokėjimams daromą spaudimą. Tačiau jeigu nebūtų
vėlavimų, mokėjimo poreikiai pirmaisiais šios DFP įgyvendinimo metais būtų buvę daug
didesni. Padėtis, susijusi su nepakankamais mokėjimo asignavimais, panaši į tą, kuri
susidarė 2011–2015 m., gali susiklostyti ir kitos DFP metu 80 (38 dalis).

99 Komisija į šį klausimą dėmesį atkreipė savo ilgalaikėje prognozėje81. Ji nurodė, kad

mokėjimų viršutinės ribos, dėl kurių sutarta 2019–2020 m. ir kurios buvo pasiūlytos
2021–2023 m., atitinka tikėtinus 2014–2020 m. programų poreikius ir sklandų perėjimą
prie 2021–2027 m. programų. Bet kokie papildomi vėlavimai įgyvendinant ESI fondus
gali sukelti spaudimą 2021–2023 m. mokėjimų viršutinėms riboms ir daryti poveikį
galimybei šiais mokėjimais finansuoti naujas išlaidų programas.

100 Komisija ir biudžeto valdymo institucijos turi pašalinti šią riziką laikydamosi

Tarybos sprendimo dėl nuosavų išteklių 82, pagal kurį reikalaujama palaikyti tinkamą
įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimo asignavimų pusiausvyrą. Mūsų 2016 ir 2017 m.
metinėse ataskaitose pateiktos rekomendacijos, kaip spręsti šį klausimą. Savo 2016 m.
metinėje ataskaitoje mes rekomenduojame Komisijai prognozuojant mokėjimų
asignavimus nauju DFP laikotarpiu atsižvelgti į neįvykdytų įsipareigojimų augimą,
siekiant padėti užtikrinti tvarkingą įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų asignavimų
pusiausvyrą 83. Savo 2017 m. metinėje ataskaitoje mes rekomenduojame paraginti
Europos Parlamentą ir Tarybą diskusijų dėl DFP po 2020 m. kontekste numatyti
mechanizmus, skirtus geriau valdyti mokėjimų atsilikimo riziką, atsižvelgiant į aukštą
dabartinės ir ankstesnės DFP neįvykdytų įsipareigojimų lygį 84.

79

Tiesą sakant, 2014 m. mokėjimams skirtas nenumatytų atvejų rezervas buvo panaudotas
kaip neatidėliotina priemonė, siekiant perkelti mokėjimų asignavimus ir taip patenkinti
einamųjų metų poreikius.

80

Žr. mūsų 2016 m. metinės ataskaitos 2.36 ir 2.37 dalis.

81

COM(2018) 687, „Ilgalaikė ES biudžeto gaunamų ir netenkamų pinigų srautų prognozė
(2019–2023 m.)“.

82

2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas 2014/335/ES, Euratomas.

83

Žr. mūsų 2016 m. metinės ataskaitos 2.48 dalį, 1 rekomendaciją.

84

Žr. mūsų 2017 m. metinės ataskaitos 2.62 dalį, 3 rekomendaciją.
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Atviresnė ES biudžeto rizikos pozicija

101 Be neįvykdytų įsipareigojimų, ES turi daug svarbių ilgalaikių įsipareigojimų,

garantijų ir teisinių pareigų 85. Tai apima darbuotojų pensijas, paskolų garantijas ir
finansines priemones. Dėl didelio RAL padidėja ES priklausančios sumos, todėl tampa
atviresnė ir ES biudžeto finansinės rizikos pozicija.

Kaip galima sumažinti RAL?

102 Siekdami užkirsti kelią mokėjimų asignavimų trūkumui baigiantis dabartinei DFP
ir nenormalių RAL perkėlimui iš vienų metų į kitus, Europos Parlamentas, Taryba ir
Komisija susitarė 86:
o

atidžiai stebėti RAL lygį;

o

griežtai taikyti įsipareigojimų panaikinimo, visų pirma automatinio įsipareigojimų
panaikinimo, taisykles;

o

išanalizuoti ir aptarti Komisijos skaičiavimus dėl reikalingo mokėjimų lygio,
siekiant užtikrinti, kad ES galėtų įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus 2014–
2020 m.

103 Pagal savo pobūdį RAL lygis gali būti sumažintas trimis būdais:
o

padidinant mokėjimų asignavimų lygi, kai jis nepakankamas;

o

panaikinant lėšas; arba

o

sumažinant įsipareigojimų asignavimų lygį būsimuose biudžetuose, taip paliekant
pakankamai mokėjimų asignavimų, iš kurių būtų sumokėti neįvykdyti
įsipareigojimai 87.

104 Sprendimą dėl mokėjimų asignavimų didinimo ir įsipareigojimų asignavimų

mažinimo priima biudžeto valdymo institucijos. Įsipareigojimų panaikinimas yra griežtai
apibrėžtas finansinėse taisyklėse, kurių Komisija turi laikytis jį vykdydama. Nepaisant
to, kad pastaraisiais metais įsipareigojimų panaikinimo apimtis buvo žema, jie vis tiek
85

Žr. Europos Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos 2.15–2.20 dalis.

86

Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas finansinis reglamentas, 2018 m. liepos mėn.,
priedas „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas biudžeto procedūros metu“.

87

Žr. mūsų 2016 m. metinės ataskaitos 2.36 dalį.
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reiškia nepanaudotus biudžeto išteklius, kurių nebegalima naudoti siekiant politinių
tikslų.

105 Tikimasi, kad 2014–2020 m. laikotarpio RAL nuo 2020 iki 2025 m. turėtų

sumažėti iki tokio lygio, kuris bus laikytinas nereikšmingu. Pagrindinis uždavinys bus
užtikrinti, kad nepradėtų kauptis dar didesnis RAL nauju laikotarpiu. Tam tikros
priemonės, kurias Komisija nustatė dabartinėje DFP (pavyzdžiui, metinis finansinių
ataskaitų patvirtinimas) arba siūlo naudoti kitoje DFP (įsipareigojimų panaikinimo
taisyklės n+3 pakeitimas n+2 taisykle, mažesnis išankstinis finansavimas, panašios
valdymo ir kontrolės tvarkos išlaikymas (pavyzdžiui, valstybių narių paskirtųjų
institucijų išlaikymas) 88 iš dalies gali padėti išspręsti šį uždavinį.

106 Toliau nurodytos priemonės taip pat padėtų išvengti RAL susikaupimo kitoje
DFP:
o

2021–2027 m. DFP ir su ja susijusių daugiamečių programų priėmimas laiku;

o

biudžeto išlaidų taisyklių supaprastinimas 89;

o

patikimas mokėjimo poreikių prognozavimas;

o

tinkamos įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimo įsipareigojimų pusiausvyros
užtikrinimas.

88

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros
Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir
migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės
taisyklės (COM(2018) 375).

89

Žr. mūsų informacinius dokumentus: „Sanglaudos politikos įgyvendinimo po 2020 m.
supaprastinimas“ (2018 m. gegužės mėn.), „Indėlis supaprastinant ES mokslinių tyrimų
programą pasibaigus programai „Horizontas 2020“ (2018 m. kovo mėn.), „BŽŪP ateitis“
(2018 m. kovo mėn.).
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Priedai
I priedas. RAL pagal pagrindines programas: 2014–2017 m.
(milijonais eurų)
Bendras RAL metų pabaigoje
DFP išlaidų
pakategorė

DFP išlaidų pakategorės pavadinimas

2014 m.

2015 m.

2016 m.

a

b

c

d

e

f

2017 m.

2017 m.
2017 m. RAL
patvirtinti
atsižvelgiant į
įsipareigojimų įsipareigojimų
asignavimai trukmę metais
g

h=f/g

1.2.11

Regioninė konvergencija (mažiau išsivystę regionai)

61 866

69 135

71 813

82 421

26 122

3,2

2.0.20

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP)

16 550

24 643

29 641

32 742

14 366

2,3

1.2.13

Konkurencingumas (labiau išsivystę regionai)

16 292

19 157

22 235

25 870

8 251

3,1

1.2.15

Sanglaudos fondas

24 499

22 223

23 497

24 398

9 056

2,7

1.1.31

„Horizontas 2020“

19 947

20 434

19 945

19 928

10 346

1,9

1.2.12

Pereinamojo laikotarpio regionai

2 771

8 873

12 382

16 151

5 627

2,9
2,7

4.0.3

Vystomojo bendradarbiavimo priemonė (VBP)

8 605

8 613

8 286

8 646

3 168

4.0.2

Europos kaimynystės priemonė (EKP)

6 693

7 371

7 345

7 663

2 440

3,1

4.0.1

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP II)

5 948

5 898

6 402

6 901

2 115

3,3

1.2.6

Įnašas į Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP)

1.1.82

Transportas

-

1 806

3 402

4 704

1 593

3,0

4 175

3 510

3 892

3 673

1 723

2,1
1,8

1.2.2

Europos teritorinis bendradarbiavimas

2 102

1 880

2 217

3 514

1 940

2.0.31

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

1 549

2 170

2 595

3 218

912

3,5

1.1.10

Europos strateginių investicijų fondas (ESIF)

-

1 357

2 460

2 654

2 661

1,0
1,5

3.0.1

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF)

689

980

1 734

2 447

1 620

1.2.5

Jaunimo užimtumo iniciatyva (konkretus papildomas lėš

1 540

2 142

2 215

2 248

-

1.1.12

Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktor

2 378

2 373

2 128

1 727

323

5,3

1.1.81

Energetika

485

803

1 140

1 678

700

2,4

2.0.4

Aplinka ir klimato politika (LIFE)

1 176

1 270

1 404

1 564

494

3,2

3.0.2

Vidaus saugumo fondas

738

982

1 191

1 421

739

1,9

1.1.11

Europos palydovinės navigacijos sistemos (EGNOS ir „Ga

582

919

1 267

1 300

897

1,4

1.2.4

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fon

91

584

841

1 101

546

2,0

178 675

207 122

228 033

255 971

95 639

2,7

10 509

10 042

10 332

10 817

8 378

189 183

217 164

238 365

266 788

104 017

Iš viso daugiametėms programoms
Kitos programos
Iš viso

1 pastaba:
2 pastaba:

Programų eiliškumas nustatytas pagal jų RAL dydį 2017 m.
Į bendrą RAL sumą neįtraukti kitų institucijų RAL.

Šaltinis:

EAR, remiantis Komisijos duomenų saugykloje pateikta informacija.

44

II priedas. Bendri 2014–2020 m. DFP mokėjimo lygiai ir RAL
pagal kiekvieną valstybę narę 2017 m. pabaigoje
Valstybė narė Pagal DFP skirtos lėšos
a
b
FI
3,77
AT
4,92
IE
3,50
LU
0,14
EL
21,37
PT
26,09
SE
3,72
EE
4,42
LT
8,45
CY
0,95
DK
1,55
FR
27,84
UK
16,88
HU
25,11
LV
5,69
DE
27,93
NL
1,89
RO
31,18
BG
9,99
BE
2,87
PL
86,65
CZ
23,89
SK
15,49
SI
3,95
ES
42,56
MT
0,83
HR
10,93
IT
44,70
CB
9,26
Iš viso
466,54

1 pastaba:
Šaltinis:

Išankstinis
Tarpiniai
finansavimas iki
mokėjimai iki
Bendras
2017 m. pabaigos 2017 m. pabaigos mokėjimų lygis
c
d
e =c+d
3,8 %
33,9 %
37,7 %
3,5 %
26,7 %
30,2 %
4,3 %
25,8 %
30,1 %
3,8 %
23,6 %
27,4 %
10,4 %
14,4 %
24,8 %
5,6 %
16,5 %
22,1 %
4,6 %
17,5 %
22,1 %
4,9 %
16,3 %
21,2 %
4,9 %
15,0 %
19,9 %
6,0 %
13,3 %
19,3 %
3,9 %
15,4 %
19,3 %
4,7 %
14,3 %
19,0 %
4,5 %
13,1 %
17,6 %
5,1 %
12,2 %
17,3 %
12,2 %
17,2 %
5,0 %
4,5 %
12,5 %
17,0 %
4,4 %
12,0 %
16,4 %
5,7 %
10,4 %
16,1 %
5,0 %
10,9 %
15,9 %
5,3 %
10,4 %
15,7 %
5,2 %
10,4 %
15,6 %
9,6 %
14,7 %
5,1 %
5,1 %
9,0 %
14,1 %
4,8 %
8,9 %
13,7 %
5,0 %
6,8 %
11,8 %
5,0 %
6,3 %
11,3 %
5,2 %
5,7 %
10,9 %
5,1 %
5,5 %
10,6 %
2,7 %
8,3 %
5,6 %
5,3 %
11,1 %
16,4 %

2014–2020 m. RAL
2017 m. pabaigoje
(milijardais eurų)
f
0,7
1,3
0,9
0,0
6,5
8,8
1,3
1,4
2,9
0,4
0,5
10,1
6,4
9,5
2,1
10,8
0,7
11,9
3,9
1,1
33,2
9,8
6,2
1,7
17,5
0,4
4,7
20,3
3,1
178,2

TP reiškia tarpvalstybinės programos.
EAR, remiantis Komisijos ataskaita „ESI fondų biudžetinio įgyvendinimo 2017 m. analizė“.
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Europos Audito Rūmų grupė
Šią Europos Audito Rūmų skubią atvejo apžvalgą „Neįvykdyti įsipareigojimai ES
biudžete – atidesnis žvilgsnis“ patvirtino V kolegija „ES finansavimas ir
administravimas“, kuriai pirmininkavo EAR narys Lazaros S. Lazarou. Šiai užduočiai
vadovavo Audito Rūmų narė Annemie Turtelboom, kuriai talkino kabineto vadovas
Dennis Wernerus; pagrindinė vadybininkė Margit Spindelegger; užduoties vadovas Paul
Sime; Michael Tatianos ir Mircea-Cristian Martinescu. Thomas Everett teikė lingvistinę
pagalbą, o Manuela Magliocca ir Valérie Tempez-Erasmi atliko sekretoriato funkcijas.

Praėjus keleriems beveik nepertraukiamo augimo
metams, ES biudžeto neįvykdyti įsipareigojimai 2017
m. pabaigoje pasiekė rekordinį 267 milijardų eurų dydį.
Dauguma jų atspindi būsimą ES biudžeto mokėjimo
prievolę. Šioje apžvalgoje pateikiame įžvalgas, kaip
neįvykdytų įsipareigojimų suma ilgainiui kito ir kokie
pagrindiniai veiksniai skatina šią didėjimo tendenciją.
Tarp tokių veiksnių yra tai, kad įsipareigojimų
asignavimai yra didesni nei mokėjimų asignavimai,
vienos DFP pabaiga persidengia su naujos DFP pradžia
ir ES finansuojamos programos valstybėse narėse yra
lėtai įgyvendinamos. Mes nurodome riziką, kurią ES
biudžetui kelia didelė neįvykdytų įsipareigojimų suma,
kaip antai negalėjimas patenkinti mokėjimo poreikių
ateityje, taip pat galimus sprendimo būdus.
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