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BNR – bendrųjų nuostatų reglamentas – 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros 

fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo 

plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos 

regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros 

reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 1083/2006.

SANTRUMPOS IR ŽODYNĖLIS 

1

BSS – bendra strateginė sistema – keli pagrindiniai strateginiai principai, skirti sudaryti 

geresnes sąlygas pagal Europos struktūrinius ir investicijų (ESI) fondus ir kitas Sąjungos 

politikos sritis ir priemones vykdomų Sąjungos intervencinių veiksmų programavimo 

procesui ir sektorių ir teritoriniam koordinavimui. 

 

BSVP – bendras stebėjimo ir vertinimo pagrindas – Komisijos ir valstybių narių kartu 

parengta stebėjimo ir vertinimo sistema 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, taikant 

rodiklius, skirtus įvertinti kaimo plėtros programų pažangą, veiksmingumą ir efektyvumą jų 

tikslų atžvilgiu. 

BSVS – Bendra stebėjimo ir vertinimo sistema – Komisijos ir valstybių narių kartu parengta 

stebėjimo ir vertinimo sistema 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, be kitų dalykų 

siekiant parodyti kaimo plėtros politikos pažangą ir laimėjimus, įvertinti kaimo plėtros 

politikos intervencijų poveikį, veiksmingumą, efektyvumą ir svarbumą. 

BŽŪP – bendra žemės ūkio politika – Europos Sąjungos priimti teisės aktai ir praktika, kuriais 

remiantis formuojama bendra, vieninga žemės ūkio politika. 

DFP – daugiametė finansinė programa – biudžeto planavimo priemonė, kaip reikalaujama 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 2 skyriuje. 

DG AGRI – Komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas. 

                                                      

1 OL L 347, 2013 12 20, p. 320. 
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EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. 

ESI fondai/ ESIF – Europos struktūriniai ir investicijų fondai, kurie apima šiuos ES fondus: 

Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos regioninės plėtros fondą (ERPF), 

Europos socialinį fondą (ESF), Sanglaudos fondą (SF) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 

fondą (EJRŽF). 

„Europa 2020“ – Europos Sąjungos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo dešimties 

metų strategija, kuri buvo paskelbta 2010 m. siekiant sudaryti sąlygas pažangiam, tvariam ir 

integraciniam augimui. Joje nustatyti penki pagrindiniai tikslai, kuriuos ES turi įgyvendinti iki 

2020 m. pabaigos ir kurie susiję su užimtumu; moksliniais tyrimais ir technologine plėtra; 

klimatu / energija; švietimu; socialine įtrauktimi ir skurdo mažinimu. 

EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai. 

EŽŪFKP reglamentas – 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

(ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo 

plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005.2

Pagal ex ante sąlygas, tam, kad valstybė narė galėtų gauti Europos struktūrinių ir investicijų 

fondų paramą, ji turi įvykdyti tam tikras sąlygas. Rengdamos 2014–2020 m. programavimo 

laikotarpio programas, valstybės narės turi įvertinti, ar šios sąlygos įvykdytos. Jei jos 

neįvykdytos, turi būti parengti veiksmų planai, kuriais būtų užtikrinta, kad jos būtų įvykdytos 

iki 2016 m. gruodžio 31 d. 

 

Intervencijos logika – loginis ryšys tarp problemos, kurią reikia išspręsti (ar tikslo, kuris turi 

būti pasiektas), pagrindinių problemos priežasčių ir turimų tai problemai spręsti ar tam tikslui 

pasiekti skirtų politikos alternatyvų (arba veiksmų, kuriuos ES iš tikrųjų įvykdo). 

KPP – kaimo plėtros programa – valstybės narės parengtas ir Komisijos patvirtintas 

dokumentas, skirtas planuoti ir stebėti ES kaimo plėtros programos įgyvendinimą regioniniu 

arba nacionaliniu lygmeniu. 

                                                      

2 OL L 347, 2013 12 20, p. 487. 
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Partnerystės susitarimai – Europos Komisijos ir kiekvienos valstybės narės sudaryti 

susitarimai, susiję su 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. Juose nustatyti nacionalinių 

institucijų planai, kaip panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų finansavimą, ir 

pateikti kiekvienos šalies strateginiai tikslai ir investavimo prioritetai, juos susiejant su 

strategijos „Europa 2020“ bendrais tikslais siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo.  

Priemonė – politikos įgyvendinimo pagalbos schema. Priemonė apibrėžia finansuoti 

tinkamiems projektams taikomas taisykles, pavyzdžiui, tinkamumo finansuoti ir atrankos 

kriterijus. 

Programavimo laikotarpis – kaimo plėtros politikos įgyvendinimo laikotarpis, sutampantis su 

DFP. Dabartinis programavimo laikotarpis yra 2014–2020 m., kuris eina po 2007–2013 m. 

programavimo laikotarpio. 

PSO – Pasaulio sveikatos organizacija. 

Ramsčiai (bendrosios žemės ūkio politikos) – bendrąją žemės ūkio politiką sudaro du 

„ramsčiai“. Pirmasis ramstis – parama ūkininkų pajamoms. Ši parama teikiama kaip 

tiesioginės išmokos ir rinkos priemonės ir finansuojama tik iš Europos žemės ūkio garantijų 

fondo. Antrasis ramstis – parama kaimo vietovių plėtrai. Ši parama, kuri teikiama pagal 

kaimo plėtros programas, yra bendrai finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo 

plėtrai. 

SSGG analizė (angl. SWOT analysis) – stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė 

geografinėje vietovėje, kurioje taikoma KPP. 

Teminiai tikslai – tai reglamentavimo sistemoje apibrėžti struktūriniai elementai. Siekiant 

prisidėti prie strategijos „Europa 2020“, teikiant ESI fondų paramą didžiausias dėmesys 

skiriamas tam tikram bendrų teminių tikslų skaičiui. 

Tikslinės sritys – kiekvienas iš šešių ES kaimo plėtros prioritetų gali būti išskaidytas į keletą 

teminių tikslinių sričių. Tokių teminių sričių yra 18. 
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I. ES kaimo plėtros politika siekiama didinti žemės ūkio konkurencingumą, užtikrinti tausų 

gamtos išteklių valdymą ir pasiekti subalansuotą teritorinę šalių kaimo ekonomikos ir 

bendruomenių plėtrą. ES planuoja 2014–2020 m. laikotarpiu kaimo plėtros politikai skirti 

beveik 100 milijardų eurų iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP). 

SANTRAUKA 

II. EŽŪFKP teikia finansinę paramą priemonėms, kurias valstybės narės vykdo taikydamos 

nacionalines arba regionines kaimo plėtros programas (KPP), kurias parengia valstybės narės 

ir tvirtina Komisija.  

III. 2014–2020 m. ES strateginės programos tikslas buvo daugiau dėmesio skirti rezultatams. 

Tačiau, siekiant šio tikslo buvo susidurta su nuolatine planavimo problema, kad naujas 

programavimo laikotarpis prasideda dar neturint tinkamų, svarbių duomenų apie išlaidas ir 

rezultatus ankstesniais laikotarpiais.  

IV. Atsižvelgiant į tai, mes tikrinome, ar nauja 2014–2020 m. teisės aktų sistema pasižymėjo 

didesniu dėmesiu veiksmingumui ir ar naujasis programavimo procesas padėjo parengti 

geros kokybės KPP, galinčios padėti siekti geresnių rezultatų, ir ar jos buvo parengtos. 

Nepaisant to, jog strategine programa buvo siekiama sustiprinti rezultatais grindžiamą 

požiūrį, patvirtintos KPP yra ilgi ir sudėtingi dokumentai, turintys trūkumų, kurie trukdys 

siekti ambicingo tikslo didinti dėmesį veiksmingumui ir rezultatams. Mes taip pat nustatėme, 

kad didelė dalis nacionalinių institucijų administracinių pastangų buvo skirta tam, kad būtų 

pasiekti platūs su turiniu susiję reikalavimai.  

V. Mes išnagrinėjome 2014–2020 m. kaimo plėtros politikai skirtą programavimo 

procedūrą, siekdami patikrinti, ar ji buvo vykdoma taip, kad šių KPP įgyvendinimas būtų 

pradėtas anksčiau nei ankstesniais laikotarpiais ir taip būtų išvengta neigiamų padarinių, 

susijusių su atidėta pradžia. Mes nustatėme, kad, nepaisant Komisijos pastangų, KPP 

įgyvendinimo pradžia, kaip ir ankstesniu programavimo ciklu, nebuvo pradėta anksčiau ir kad 

planuojamų lėšų naudojimas prasidėjo lėčiau nei ankstesniu laikotarpiu. 
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VI. Ataskaitoje pateikta rekomendacijų, kuriomis siekiama supaprastinti ir pagerinti sekantį 

programavimo procesą. Mes rekomenduojame Komisijai:  

a) užtikrinti, kad jos politikos pasiūlymuose būtų toliau plėtojami reikalavimai, susiję su 

atskirų programų suderinimu; 

b) peržiūrėti programavimo dokumentų koncepciją siekiant supaprastinti jų turinį ir 

sumažinti reikalavimų skaičių; 

c) bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant užtikrinti, kad pagerintoje 2019 m. 

metinėje įgyvendinimo ataskaitoje būtų pateikiama aiški ir visapusiška informacija apie 

programos laimėjimus; 

d) tiksliau apibrėžti įvairių rūšių rodiklius ir taip pasinaudoti gerąja patirtimi, kurią sukaupė 

nacionalinės institucijos ir tarptautinės organizacijos;  

e) peržiūrėti ir susisteminti patirtį įgyvendinant dabartinę sistemą, įskaitant: veiksmingumo 

rezervo poveikį, rezultatų rodiklių, pagal kuriuos įvertinama galimybė pasinaudoti 

veiksmingumo rezervu, tinkamumą ir finansinių sankcijų esant nepakankamam 

veiksmingumui naudojimą. 

f) laiku parengti savo teisėkūros pasiūlymus, skirtus kaimo plėtros politikai po 2020 m.  

VII. Mes taip pat rekomenduojame Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai išnagrinėti 

galimybę suderinti ilgalaikę strategiją ir politikos formavimą su biudžeto ciklu ir atlikti 

visapusišką išlaidų peržiūrą iki naujojo daugiamečio biudžeto sudarymo.  
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ES kaimo plėtros politika  

ĮVADAS 

1. ES kaimo plėtrai skirta parama siekiama padidinti žemės ūkio konkurencingumą; 

užtikrinti tausų gamtos išteklių valdymą bei klimato politiką; ir įgyvendinti subalansuotą 

teritorinę šalių kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, įskaitant darbo vietų kūrimą ir 

išlaikymą3. ES planuoja 2014–2020 m. laikotarpiu išleisti beveik 100 milijardų eurų: 14–19 

milijardų eurų per vienus metus, išskyrus 2014 m. (žr. 1 lentelę). Kaimo plėtros išlaidos 

sudaro ketvirtadalį visų bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) išlaidų ir jų svarba gali būti 

vertinama atsižvelgiant į BŽŪP finansavimą (žr. 1 lentelę). Remiantis DG AGRI4, visa viešoji 

parama ūkinei veiklai sudaro 36 % visų žemės ūkio gamybos veiksnių pajamų5. 

1 lentelė.

 

 EŽŪFKP finansavimas BŽŪP kontekste 

2. Kiekviena ES šalis gauna finansinį asignavimą, skirtą septynerių metų programavimo 

laikotarpiui (žr. 1 diagramą

                                                      

3 EŽŪFKP reglamento 4 straipsnis. 

). 

4 BŽŪP po 2013 m. Grafikai ir duomenys, 5 grafikas, DG AGRI, 2017. 
5 Žemės ūkio gamybos veiksnių pajamos (t. y. gamybos veiksnių pajamos arba grynoji pridėtinė 

vertė gamybos veiksnių kaina) parodo visų gamybos veiksnių (žemės, kapitalo ir darbo) atlygį. 
Jos parodo visą vertę, kuri buvo sukurta vykdant gamybos veiklą. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I�š viso

(1) 9-a f inansinė ataskaita dėl EŽŪFKP, Europos Komisija COM(2016) 632 f inal.

Kaimo plėtra (1)

Su rinka 
susijusios 
išlaidos ir 
tiesioginė 
pagalba (1)

ES28 milijonais eurų; dabartinėmis kainomis

5 299 18 184 18 684 14 371 14 381 14 330 14 333 99 582

44 162 44 241 44 263 308 73043 778 44 190 43 950 44 146
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1 diagrama.

 

 2014–2020 m. EŽŪFKP finansavimas pagal valstybes nares 

Pastaba: Dėl apvalinimo visa suma gali nesutapti su atskirų skaičių suma. 

�Šaltinis: EŽŪFKP reglamento I priedas (įskaitant pakeitimą Reglamentu (ES) 2015/791). 

3. Iš EŽŪFKP teikiama finansinė parama priemonėms, kurias įgyvendina valstybės narės 

vykdydamos nacionalines arba regionines kaimo plėtros programas (KPP). Remiantis KPP, 

atliekamos investicijos į projektus ūkiuose arba kaimo vietovėse atsižvelgiant į nacionaliniu 

arba regioniniu lygmeniu nustatytus ekonominius, aplinkos arba socialinius poreikius. Tokie 

projektai tai – investicijos į ūkį ir modernizavimas, jaunųjų ūkininkų įsikūrimo dotacijos, 

klimatui skirta agrarinės aplinkosaugos priemonė, perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo, 

agrarinis turizmas, kaimų atnaujinimas, plačiajuosčio interneto įvedimas kaimo vietovėse 

arba bendruomenės inicijuota vietos plėtra. Šios priemonės yra bendrai finansuojamos 

nacionalinėmis, regionų arba privačiomis lėšomis.  
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4. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu 28 valstybėse narėse yra 118 skirtingų KPP, iš 

kurių 20 buvo bendros nacionalinės programos, o aštuonios valstybės narės nusprendė 

taikyti regionines programas6

5. KPP parengiamos bendradarbiaujant su ekonominiais, socialiniais ir aplinkosaugos 

partneriais ir nacionalinių arba regioninių institucijų pateikiamos Komisijai, kuri yra atsakinga 

už jų patvirtinimą. 

.  

Kaimo plėtra, kaip platesnės ES strategijos dalis 

6. EŽŪFKP yra vienas iš penkių Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų), kartu su 

Europos regioninės plėtros fondu (ERPF), Europos socialiniu fondu (ESF), Sanglaudos fondu 

(SF) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (EJRŽF). Praeityje EŽŪFKP, EJRŽF ir ERPF / 

SF / ESF veikė nepriklausomai, remiantis atskirais reglamentų rinkiniais ir jų atitinkamomis 

KPP arba veiksmų programomis (VP). 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu penki ESI 

fondai yra sugrupuoti į vieną skėtinį reglamentą – Bendrųjų nuostatų reglamentą (BNR). BNR 

nustatyta bendra visiems ESI fondams taikoma strateginė programa7 (BSP – žr. 2 diagramą

  

), 

siekiant palengvinti programavimą ir koordinavimą. 

                                                      

6 Prancūzija (30 KPP), Italija (23), Ispanija (19), Vokietija (15), Jungtinė Karalystė (4), Portugalija 
(3), Belgija (2) ir Suomija (2). 

7 BNR 10 straipsnis ir I priedas. 
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2 diagrama.

 

 2014–2020 m. laikotarpio politikos apžvalga 

�Šaltinis: Europos Audito Rūmai, remiantis DG AGRI gairių dokumentais. 

7. Šio naujo požiūrio tikslas buvo palengvinti teritorinį Sąjungos intervencijų koordinavimą 

ir sudaryti sąlygas, kad visi ESI fondai prisidėtų vykdant pažangaus, tvaraus ir integracinio 

augimo strategiją „Europa 2020“8

8. Nuo 2014 m. valstybės narės turėjo sudaryti partnerystės susitarimą (PS)

.  

9

                                                      

8 COM(2010) 2020 final „Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija „Europa 2020“. 

, kuriame 

reikalaujama, kad visi ES struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai) būtų koordinuojami 

kiekvienoje šalyje. Partnerystės susitarimuose nustatyti nacionalinių institucijų planai, kaip 

9 Žr. Specialiąją ataskaitą Nr. 2/2017 „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“. 

Strategija „Europa 2020“

Bendrųjų nuostatų reglamentas (BNR) ir Bendra 
strateginė programa (BSP)

Apima EŽŪFKP, ERPF, ESF, Sanglaudos fondą ir EJRŽF, kuriais įgyvendinama strategija „Europa 
2020“ taikant 11 bendrų teminių tikslų.

Partnerystės susitarimai
28 nacionaliniai dokumentai, kuriuose apibendrinta, kaip numatoma panaudoti lėšas pagal 

strategiją „Europa 2020“

Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI 
fondai)

Inovacija, aplinka ir klimato kaita, kaip horizontalūs tikslai

Kaimo plėtros politika: EŽŪFKP ERPF, ESF, SF, EJRŽF

Kaimo plėtros prioritetai
1. Žinių perdavimo ir inovacijų skatinimas
2. Konkurencingumo didinimas
3. Maisto grandinės organizavimo ir rizikos 

valdymo skatinimas
4. Ekosistemų atkūrimas, išsaugojimas ir 

gerinimas
5. Išteklių naudojimo efektyvumo skatinimas
6. Socialinės įtraukties, skurdo mažinimo ir 

ekonominės plėtros skatinimas
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panaudoti ESI fondų finansavimą. Jie parengti pagal bendros strateginės programos10

9. 11 teminių tikslų

 

pagrindinius principus – po vieną kiekvienai valstybei narei. Partnerystės susitarimai taikomi 

visam programavimo laikotarpiui, apima visus ESI fondus ir juose yra nustatyti bendrieji 

tikslai ir teminiai tikslai, kurių siekia valstybės narės, todėl jais remiantis galima apžvelgti 

informaciją, kuri yra išsamiau išplėtota atskirose programose. Partnerystės susitarimus 

tvirtina Komisija. 

11 yra skirti tam, kad būtų nustatyta sąsaja tarp penkių ESI fondų ir 

strategijos „Europa 2020“12. Kaimo plėtros politikos srityje ilgalaikiai strateginiai tikslai 2014–

2020 m. laikotarpiu yra suskirstyti į šešis prioritetus, kurie išskaidyti į 18 tikslinių sričių 

(žr. I priedą), kurios „atspindi svarbius BNR teminius tikslus“ ir „turi padėti siekti horizontalių 

tikslų, susijusių su inovacijomis, aplinka ir klimato kaita“13

Didesnis dėmesys veiksmingumui 

.  

10. Vienas iš pagrindinių 2014–2020 m. ES strateginės programos tikslų buvo valdant ES 

biudžetą daugiau dėmesio skirti veiksmingumui ir rezultatams. Šis tikslas buvo, be kita ko, 

įtrauktas į 2015 m. pradėtą vykdyti Komisijos iniciatyvą „Į rezultatus orientuotas biudžetas“, 

kuri dar labiau išryškino išmatuojamų rezultatų ir ES išlaidų veiksmingumo ir efektyvumo 

svarbą. Jos tikslas buvo atsisakyti įsišaknijusios biudžeto vykdymo praktikos „[…] kai 

daugiausia dėmesio skiriama lėšų įsisavinimui ir atitikčiai. Ir mažiau svarbos teikiama 

veiksmingumui“, nes „tikrai būtinos sisteminės permainos, susijusios su tuo, kaip mes 

sudarome biudžetą, kaip jį įgyvendiname, kaip naudojame išteklius“. 

11. Tačiau, šis požiūris susidūrė su nuolatine planavimo problema, kad naujas programavimo 

laikotarpis prasideda dar neturint tinkamų, svarbių duomenų apie ankstesnių laikotarpių 

išlaidas ir rezultatus (žr. 1 langelį

                                                      

10 BNR 10 straipsnis ir I priedas. 

). Dėl to tampa beveik neįmanoma planuoti remiantis įgyta 

patirtimi, atsižvelgiant į tai, kas labiausiai padėjo siekti politikos tikslų. Tokioje situacijoje 

11 BNR 9 straipsnis ir EŽŪFKP reglamento 5 straipsnis (žr. 2 priedą). 
12 Audito Rūmų 2014 m. metinės ataskaitos 3.44 dalis ir Komisijos atsakymas į 3.24 ir 3.25 dalių 

pastabas. 
13 EŽŪFKP reglamento 5 straipsnis. 
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labiau tikėtina, kad ištekliai bus skiriami ten, kur yra didesnė tikimybė, kad lėšos bus 

panaudotos. 

1 langelis. Svarbios informacijos neturėjimas planuojant naują laikotarpį  

Teisėkūros pasiūlymai dėl naujos ESI fondų 2014–2020 m. reglamentavimo sistemos buvo pateikti 

2011 m. spalio mėn., o 2007–2013 m. programavimo laikotarpio KPP laikotarpio vidurio vertinimų 

apibendrinimas14

Dėl vėlavimo įgyvendinti KPP 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu laikotarpio vidurio vertinimo 

ataskaitose buvo pateikta nepakankamai informacijos apie įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus.  

 buvo baigtas 2012 m. spalio mėn. 

12. Mes tikrinome, ar nauja teisės aktų sistema (BNR, EŽŪFKP ir susiję Komisijos reglamentai) 

pasižymėjo didesniu dėmesiu veiksmingumui ir ar naujasis programavimo procesas padėjo 

parengti geros kokybės KPP ir ar jos buvo parengtos, taip sudarant sąlygas pasiekti geresnių 

rezultatų. Šiuo tikslu mes daugiausia tikrinome šiuos dalykus:  

AUDITO APIMTIS IR METODAS 

- KPP nuoseklumą, papildomumą ir sinergiją su aukštesnio lygmens strateginiais 

dokumentais15

- geresnės intervencijos logikos apibrėžtį ir taikymą kaimo plėtros programose. 

; ir 

13. Be to, mes nagrinėjome, ar nauja veiksmingumo sistema gali padėti sutelkti dėmesį į 

rezultatus.  

14. Galiausiai, mes išnagrinėjome KPP patvirtinimo savalaikiškumą.  

15. Auditas buvo atliekamas nuo 2016 m. kovo mėn. iki 2017 m. vasario mėn. ir buvo 

grindžiamas Komisijos ir valstybių narių informacijos ir dokumentų, susijusių su į imtį įtrauktų 

KPP patvirtinimo procesu, peržiūra. Analizuodami patvirtinimo procesą, mes rėmėmės 

                                                      

14 Žr. „2007–2013 m. kaimo plėtros programų laikotarpio vidurio vertinimų apibendrinimą“, 
galutinė ataskaita, 2012. 

15 Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija „Europa 2020“ ir partnerystės 
susitarimai. 
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Komisijos vidaus audito tarnybos (VAT) audito darbu tiek, kiek jos darbo apimtis atitiko mūsų 

darbo apimtį. 

16. Atlikdami savo darbą, mes daugiausia dėmesio skyrėme 10-ties patvirtintų KPP (tiek 

nacionalinių, tiek regioninių) imčiai ir dar dviem VAT peržiūrėtoms kaimo plėtros 

programoms16. Peržiūrėdami kaimo plėtros programas, daugiausia nagrinėjome tam tikrų 

priemonių ir papriemonių rinkinį17, siekdami atlikti palyginimus ir pasinaudoti turimomis 

žiniomis bei ankstesnių auditų rezultatais, tačiau kartu užtikrinti pakankamą audito aprėptį 

finansavimo, ES kaimo plėtros prioritetų ir tikslinių sričių atžvilgiu. 

2014–2020 m. programavimo sistemos koncepcija buvo ambicingesnė, tačiau jos 

įgyvendinimas turėjo reikšmingų trūkumų 

PASTABOS 

Ambicingesnė ir reikli strateginė sistema atspindi naują į rezultatus orientuotą požiūrį… 

17. Siekiant, kad kaimo plėtros politika galėtų labiau prisidėti įgyvendinant pažangaus, 

tvaraus ir integracinio augimo tikslus, buvo taikomas naujas reikalavimas įtraukti EŽŪFKP į 

bendrą skėtinį reglamentą ir pradėti taikyti partnerystės susitarimus, pagal kuriuos 

reikalaujama, kad kiekvienoje šalyje būtų užtikrintas visų ES struktūrinių ir investicinių fondų 

(ESIF) koordinavimas ir nuoseklumas (žr. 6–9 dalis

18. Reglamentavimo sistema 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu apėmė kai kurias 

sąvokas ir reikalavimus, kuriais buvo siekiama daugiau dėmesio skirti rezultatams. Ją 

rengiant buvo pasinaudota patirtimi, įgyta ankstesniais programavimo laikotarpiais, ir 

). 

                                                      

16 Belgija (Valonija), Vokietija (Badenas-Viurtembergas), Airija, Graikija, Ispanija (Riocha), 
Prancūzija (Lotaringija), Italija (Kampanija), Austrija, Lenkija ir Rumunija bei dar dvi – Danija ir 
Jungtinė Karalystė (Anglija). 

17 4.1 - parama investicijoms į žemės ūkio valdas; 4.2 - parama investicijoms į perdirbimą / 
rinkodarą ir/arba žemės ūkio produktų plėtojimą; 6.4 - parama investicijoms, skirtoms ne žemės 
ūkio veiklai kurti ir plėtoti; 8.3 - parama miškų gaisrų ir gaivalinių nelaimių ir katastrofų 
padaromos žalos mažinimui; 8.4 - parama miškų atkūrimui po miškų gaisrų, gaivalinių nelaimių ir 
katastrofų; ir priemonės: 7 – pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse; 14 – 
gyvūnų gerovė. 
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atsižvelgta į keletą mūsų rekomendacijų18

19. Toliau išvardijome naujus KPP struktūros reikalavimus

, susijusių su ES intervencijų teikiama ekonomine 

nauda. 

19

• geresnė intervencijos logika turėtų atspindėti tokį kaimo plėtros priemonių 

pasirinkimą, derinimą ir skirstymą pagal svarbą, kuris būtų pagrįstas SSGG analizės rezultatais 

ir nustatytais poreikiais, siekiant tikslo įgyvendinti ES kaimo plėtros prioritetus;  

, kurie susiję su KPP 

orientavimosi į rezultatus samprata: 

• didesnis programų dėmesys rezultatams, nustatant „veiksmingumo sistemą“, 

pagrįstą nauja bendra stebėjimo ir vertinimo sistema, įskaitant „veiksmingumo rezervą“20

• „ex ante sąlygos […] – būtinos išankstinės sąlygos tam, kad būtų veiksmingai ir 

efektyviai pasiektas Sąjungos prioritetas“

; 

21. Jeigu kurios nors taikomos ex ante sąlygos nėra 

įvykdytos rengiant KPP, susijusi valstybė narė turi įvykdyti jas iki 2016 m. gruodžio 31 d. ir 

apie tai pranešti Komisijai 2017 m.22

… tačiau įgyvendinimas sumenkino šių pastangų poveikį 

  

20. Siekiant užtikrinti, kad ESIF programos atitiktų strategiją „Europa 2020“, partnerystės 

susitarimuose ir sanglaudos programose struktūrizuojant informaciją yra taikomi teminiai 

tikslai. Tačiau kaimo plėtros programos yra suskirstytos pagal šešis ES kaimo plėtros 

KPP atitinka strategiją „Europa 2020“… 

                                                      

18 Žr. Audito Rūmų 2011 m. ir 2012 m. metinių ataskaitų 10.39 ir 10.51 dalyse pateiktas 
rekomendacijas arba Specialiojoje ataskaitoje Nr. 1/2013 „Ar ES parama maisto perdirbimo 
pramonei buvo veiksminga ir efektyvi sukuriant pridėtinę vertę žemės ūkio produktams?“, 
Specialiojoje ataskaitoje Nr. 6/2013 „Ar valstybės narės ir Komisija pasiekė, kad kaimo 
ekonomikos įvairinimo priemonės būtų ekonomiškai naudingos?“ ir Specialiojoje ataskaitoje 
Nr. 12/2013 „Ar Komisija ir valstybės narės gali parodyti, kad yra tinkamai naudojamas kaimo 
plėtros politikai skirtas ES biudžetas?“ pateiktas rekomendacijas. 

19 III priede pateiktas išsamus 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. laikotarpių struktūrų palyginimas. 
20 BNR 20–22 straipsniai. 
21 BNR 2 straipsnio 33 dalis. 
22 BNR 19 straipsnis. 
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prioritetus, kurie yra savo ruožtu išskaidyti į tikslines sritis. Todėl ryšys su teminiais tikslais ir 

strategija „Europa 2020“ nėra toks akivaizdus kaip kitų ESI fondų atveju.  

21. Vis dėlto KPP atitikimą strategijai „Europa 2020“ galima patikrinti pasitelkiant: 

a) iš anksto nustatytas priemones, kurios buvo parengtos siekiant prisidėti prie ES kaimo 

plėtros prioritetų23

b) tikslines sritis, kurios gali būti susietos su 11 teminių tikslų

; 

24. 

3 diagrama.

 

 Teminių tikslų, kaimo plėtros prioritetų ir priemonių ryšių iliustracija 

22. Kadangi partnerystės susitarimuose ir KPP vartojamos apibrėžtys buvo labai plačios, buvo 

lengva užtikrinti formalų KPP ir partnerystės susitarimų suderinimą:  

- kaimo plėtros prioritetai ir susijusios tikslinės sritys atitiko teminius tikslus, kurie 

partnerystės susitarimuose buvo įvardyti kaip EŽŪFKP svarbūs tikslai;  

- preliminarus EŽŪFKP paramos paskirstymas kiekvienam kaimo plėtros prioritetui atitiko 

finansavimo paskirstymą partnerystės susitarimuose. 

                                                      

23 EŽŪFKP reglamento 13 straipsnis: „Kiekviena kaimo plėtros priemonė yra programuojama taip, 
kad padėtų įgyvendinti konkretų vieną ar kelis Sąjungos kaimo plėtros prioritetus“. To paties 
reglamento VI priede pateiktas „orientacinis priemonių, kurios svarbios vienam ar keliems 
Sąjungos kaimo plėtros prioritetams, sąrašas“. 

24 „Strateginio programavimo 2014–2020 m. laikotarpiu gairės“. 

11
teminių tikslų

TO.4 - visuose sektoriuose 
remti perėjimą prie 
mažaanglės ekonomikos  

TO.5 - skatinti prisitaikymą prie 
klimato kaitos, rizikos 
prevenciją ir valdymą 

TO.6 - išsaugoti ir saugoti 
aplinką bei skatinti išteklių 
naudojimo efektyvumą 

[…]

[...]

6 kaimo plėtros prioritetai
/ 18 tikslinių sričių

[…]

20 
priemonių

Priemonė X

[…]

M.4 - fizinės 
investicijos

[...]

[…]

67
papriemonės

[…]

Pvz., M121

[...]

P5 – išteklių naudojimo efektyvumas

[…]

FA 5a  -
FA 5b -
FA 5c -

P4 – ekosistemos
FA 4a  -
FA 4b -
FA 4c -

Pvz., M123

Pvz., M125

Pvz., 
M218/227

P2 – konkurencingumas
FA 2a  -
FA 2b -

[…]
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23. Kaip paaiškinta pirmiau (žr. 20 dalį), KPP nėra organizuotos pagal teminius tikslus ir todėl 

jų numatomas indėlis į kiekvieną teminį tikslą turi būti įvertintas kaimo plėtros prioritetų ir 

finansavimo susitarimų lygmeniu. Informacija apie rezultatus yra renkama tik pagal tikslines 

sritis. Kai kuriais atvejais vienas teminis tikslas yra susijęs su keletu tikslinių sričių, priskiriamų 

skirtingiems kaimo plėtros prioritetams. Be to, viena priemonė gali prisidėti prie keleto 

kaimo plėtros prioritetų, o kelios priemonės gali būti svarbios vienam kaimo plėtros 

prioritetui. 

… tačiau numatomą indėlį į kiekvieną teminį tikslą sudėtinga įvertinti 

24. Dėl šių veiksnių tampa sudėtinga kiekybiškai įvertinti KPP indėlį į konkretų teminį tikslą 

arba į visą strategiją „Europa 2020“ (žr. 2 langelį

2 langelis. Pavyzdys, susijęs su 4 priemone – fizinės investicijos 

). 

Italijoje (Kampanijos regione) visos planuojamos KPP viešosios išlaidos, skirtos 4 priemonei – fizinės 

investicijos – sudarė 569 milijonus eurų 

Išlaidos yra padalintos keturiems kaimo plėtros prioritetams (2 prioritetui „Ūkio perspektyvumas“, 3 

prioritetui „Maisto grandinės organizavimas“, 4 prioritetui „Ekosistemos“, 5 prioritetui „Išteklių 

naudojimo efektyvumas“), nepateikiant visų numatytų viešųjų išlaidų įvertinimo pagal kiekvieną 

papriemonę.  

Kiekvienas iš šių keturių kaimo plėtros prioritetų yra susietas su kitomis priemonėmis (pavyzdžiui, 4 

prioritetas „Ekosistemos“ yra susijęs su 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13 ir 16 priemonėmis), todėl susidaro 

sudėtinga daugelio kaimo plėtros priemonių ir daugelio kaimo plėtros prioritetų kombinacija. 

Koordinavimas, papildomumas ir sinergija su kitais ESI fondais ir kitais ES fondais nėra 

išplėtoti 

25. Savo 2014 m. metinėje ataskaitoje25

                                                      

25 Audito Rūmų 2014 m. metinės ataskaitos dėl biudžeto vykdymo 3.43 dalis. 

 mes pažymėjome, kad partnerystės susitarimuose 

būtų logiška nustatyti penkių ESI fondų papildomumą ir sinergiją, tačiau šie klausimai juose 

nėra tinkamai sprendžiami. Taip pat atkreipėme dėmesį į tai, kad nebuvo praktinių gairių, 

kaip užtikrinti sektorių tarpusavio papildomumą ir sinergiją partnerystės susitarimuose ir 
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programose. Mūsų auditas patvirtino šias išvadas peržiūrėtų partnerystės susitarimų 

atžvilgiu. 

26. Komisijos atsakymas į metinėje ataskaitoje iškeltą klausimą buvo tai, kad ESI fondų 

programose turi būti nustatyti išsamesni mechanizmai, kuriais būtų užtikrintas toks 

koordinavimas. Bendrųjų nuostatų reglamente reikalaujama, kad kiekvienoje programoje 

būtų nustatytos priemonės, skirtos užtikrinti veiksmingą, efektyvų ir koordinuotą ESI fondų 

įgyvendinimą26

27. Tačiau šioje srityje KPP taip pat yra labai bendro pobūdžio ir paprastai jose nėra 

konkretaus atspirties taško, kuriuo remiantis būtų galima užtikrinti papildomumą ir sinergiją 

su kitais ESI fondais, I ramsčio parama ar kitomis viešosiomis priemonėmis. 

. 

28. Nors BSP skatina veiksmingą koordinavimą siekiant padidinti šių fondų poveikį, mūsų 

peržiūrėtose KPP buvo siekiama tik nustatyti skiriamąsias ribas ir išvengti dvigubo 

finansavimo, o ne ieškoti papildomumo ir sinergijos. Mes nustatėme, kad KPP buvo išskirta 

keletas intervencijos sričių nurodant kelis galimus finansavimo šaltinius ir nustatyti labai 

bendri skiriamųjų ribų nustatymo principai (žr. 3 langelį

3 langelis. Informacijos apie papildomumą, kuri buvo pernelyg bendro pobūdžio arba apsiribojo 

skiriamųjų ribų nustatymu, pavyzdys 

). Tačiau jose nebuvo pateikta jokios 

informacijos apie pridėtinę vertę, kuri būtų sukurta užtikrinus, kad įvairūs finansavimo 

šaltiniai būtų veiksmingai koordinuojami. 

Kampanija (Italija): 

– plačiajuosčio ryšio, EŽŪFKP papildys iš ERPF remiamas investicijas į kaimo vietoves; 

Papildomumas tarp EŽŪFKP ir kitų ESI fondų buvo nustatytas šiose trijose srityse: 

– mažiausiai palankių ūkininkauti vietovių – iš ERPF bus remiama pagrindinių kelių statyba, o iš 

EŽŪFKP bus remiama (savivaldybės) kaimo kelių statyba; 

– ESF prisidės prie bendros socialinės plėtros kaimo vietovėse, o iš EŽŪFKP tose pačiose vietovėse bus 

remiami būtent su žemės ūkiu susiję veiksmai. 

                                                      

26 BNR 27 straipsnio 1 dalis. Išsamesnė informacija pateikta EŽŪFKP reglamento 8 straipsnio 
1 dalies l punkte ir Reglamento (ES) Nr. 808/2014 I priedo 1.14 dalyje. 
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Rumunijos KPP

29. Vadovaujantis Komisijos strateginio programavimo gairėmis laikotarpiu 2014–2020 m., 

KPP turėtų būti pateikta išsamesnė informacija apie mechanizmus, kurie ateityje bus 

naudojami teikiant Komisijai informaciją apie veiksmingą koordinavimą. Tačiau mūsų 

peržiūrėtose KPP yra mažai naudingos informacijos apie šį aspektą.  

: „1 ir 2 ramsčių papildomumas […] bus […] paremtas veiksmų / investicijų, kuriems 

taikomas EŽŪGF ir kuriems EŽŪFKP, skiriamųjų ribų ex ante nustatymu, siekiant išvengti dvigubo 

finansavimo […] Protokolas […] užtikrina, kad dvigubo finansavimo bus išvengta keičiantis informacija 

apie projektus, kurie finansuojami iš EŽŪGF ir kuriuos pateikia potencialūs EŽŪFKP paramos gavėjai.“ 

30. Remiantis Komisijos gairėmis

Geresnės intervencijos logikos taikymas nedavė laukiamų rezultatų 

27

31. Naujuoju programavimo laikotarpiu, vadovaudamasi požiūriu daugiau dėmesio skirti 

veiksmingumo ir rezultatų sąvokoms, Komisija pabrėžė, kad svarbu stiprinti sąsają tarp 

nustatytų poreikių ir pasirinktų priemonių, skirtų šiems poreikiams patenkinti.  

, intervencijos logika yra loginė sąsaja tarp problemos, 

kurią reikia spręsti, arba tikslo, kurio reikia siekti, pagrindinių problemos veiksnių ir galimų 

politikos alternatyvų (arba ES vykdomų veiksmų) siekiant išspręsti šią problemą arba pasiekti 

tikslą. Kaimo plėtros srityje tai reiškia, kad KPP turėtų būti parodytas aiškus ryšys tarp 

nustatytų nacionalinių / regioninių poreikių, pasirinktų paramos priemonių, skirtų patenkinti 

tokius poreikius, nustatytų indėlių / išdirbių tikslų ir numatomų rezultatų.  

32. Geresnės intervencijos logikos sąvoka apėmė keletą reikalavimų, susijusių su KPP 

struktūra:  

4 langelis. KPP vertinimo, analizės ir veiksmingumo reikalavimai 

Remiantis EŽŪFKP reglamento 8 straipsniu, kiekvienoje kaimo plėtros programoje turi būti pateikta: 

– ex ante vertinimas; 

– padėties SSGG analizė ir nustatyti poreikiai, kurie turi būti patenkinti, juos organizuojant pagal 

Sąjungos prioritetus kaimo plėtros srityje; 

                                                      

27 SWD(2015) 111 final „Geresnio reglamentavimo gairės“. 
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– strategijos aprašymas, kuris parodo, kad kiekvienoje tikslinėje srityje yra nustatyti tinkami tikslai ir 

yra pasirinkti tinkami priemonių deriniai remiantis nuoseklia intervencijos logika, ir kad priemonėms 

skirti finansiniai ištekliai yra pagrįsti ir pakankami nustatytiems tikslams pasiekti; 

– įvertinimas, kaip yra įvykdytos taikomos ex ante sąlygos, ir veiksmų, kurių turi būti imtasi, kai nėra 

įvykdomos kai kurios sąlygos, aprašymas; 

– veiksmingumo sistemos aprašymas; 

– kiekvienos pasirinktos priemonės aprašymas; 

– vertinimo planas; 

– finansavimo planas; 

– pagal tikslines sritis suskirstytas rodiklių planas, kuriame nurodomi tikslai ir planuojami išdirbiai bei 

kiekvienos kaimo plėtros priemonės, pasirinktos atitinkamoje tikslinėje srityje, išlaidos; 

– atitinkamais atvejais papildomo nacionalinio finansavimo pagal kiekvieną priemonę lentelė; 

– informacija apie papildomumą su priemonėmis, kurios finansuojamos pagal kitus bendros žemės 

ūkio politikos instrumentus ir iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESIF). 

33. Mūsų peržiūrėtose KPP buvo visi šie elementai. Tačiau jose nebuvo aiškiai parodyta 

sąsaja tarp poreikių vertinimo ir atrinktų priemonių. Todėl intervencijos logika ir toliau buvo 

neaiški.  

Poreikių įvertinimas 

34. Atskirose KPP reikalaujama pateikti išsamų poreikių vertinimą, remiantis SSGG analize, 

siekiant atrinkti reikšmingiausius ir aktualius poreikius. Šie poreikiai turi būti susieti su 

konkrečiomis tikslinėmis sritimis, kaip apibrėžta EŽŪFKP reglamente.  

35. Mūsų peržiūrėtose KPP poreikiai buvo nustatyti formaliai, tautologiškai ir bendrai, dažnai 

tik performuluojant iš anksto nustatytas tikslines sritis. 5 langelyje pateikti keli to pavyzdžiai. 
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5 langelis. Bendro pobūdžio poreikių ir /arba Iš anksto nustatytų elementų performulavimo 

pavyzdžiai  

Airija: „Tikslinga ir tinkamai parengta agrarinės aplinkosaugos schema“ yra pavyzdys bendro 

pobūdžio poreikio, kurio aprašyme nurodyta, kad „tinkamai parengtos, tikslingos, stebimos ir 

valdomos priemonės prisidės prie Airijos tikslų pasiekimo pagal įvairias direktyvas, strategijas ir kt.“. 

Rumunija: „Didinti darbo vietų skaičių kaimo vietovėse ir jas įvairinti“ – 6a tikslinės srities „Įvairinimas 

ir darbo vietų kūrimas“ performulavimas. 

Lenkija: „Biologinės įvairovės atkūrimas ir išsaugojimas, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas ir vietoves, 

kuriose esama gamtinių kliūčių“ – 4a tikslinės srities „biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir 

gerinimas, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas ir teritorijose, kuriose esama gamtinių ar kitokių 

specifinių kliūčių […]“ performulavimas. 

36. Nė vienoje iš mūsų peržiūrėtų KPP nebuvo pateiktas nustatytų poreikių kiekybinis 

įvertinimas. Dėl to sudėtinga – ar net neįmanoma – programavimo etape įvertinti, ar 

planuojama finansinė parama yra proporcinga nustatytiems poreikiams ir ar ji būtina, kad 

būtų patenkinti nustatyti poreikiai. Panašiai, nesant šių poreikių kiekybinių aprašymų bus 

sunkiau vertinimo etapu atlikti įvertinimą, kokiu mastu pasirinktos priemonės leido 

patenkinti nustatytus poreikius. 

37. Iš visų mūsų peržiūrėtų KPP, tik Ispanija (La Riocha) ir Italija (Kampanija) nustatė poreikių 

prioritetus.  

38. Nors tai ir nereikalaujama teisės aktuose, mes manome, kad nustatant poreikius 

programavimo proceso metu taip pat turėtų būti atsižvelgiama į ankstesniais laikotarpiais 

sukauptą patirtį. KPP yra kartotinės politikos priemonės ir kaimo plėtros tikslams yra 

būdingas didelis tęstinumas. Tačiau mūsų peržiūrėtose KPP nebuvo pateikta jokių nuorodų į 

ankstesniais laikotarpiais įgyvendintų KPP priemonių rezultatus.  

Priemonių pasirinkimas 

39. Siekiant pagrįsti priemonių pasirinkimą, KPP taip pat turėtų būti paaiškinta sąsaja tarp 

nustatytų poreikių, patvirtintų tikslų ir pasirinktų priemonių. 
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40. Tačiau iš tikrųjų dėl KPP struktūros šį ryšį sunku nustatyti. Informacija apie pasirinktas 

priemones daugiausia yra susijusi su veiksmais, kurie buvo suplanuoti, ir retai pateikiama 

aiški nuoroda į rezultatus, kuriuos iš tikrųjų tikimasi pasiekti, apsiribojant keletu bendrų 

nuorodų į kaimo plėtros tikslus (žr. 6 langelį

6 langelis. Bendro pobūdžio nuorodų į kaimo plėtros tikslus pavyzdžiai 

). Todėl bus sudėtinga įrodyti, kaip ir kokiu mastu 

pasirinktos priemonės (arba jų papriemonės) atitinka nustatytus poreikius. 

Graikija: M4.1. – „Parama žemės ūkio valdoms, kuriose daugiausia dėmesio skiriama kokybiškiems 

žemės ūkio produktams, padidins jų konkurencingumą ir sudarys joms palankesnes sąlygas patekti į 

naujas rinkas […]. Dėl šios paramos taip pat padidės […] paramos gavėjų pajamos ir ji prisidės prie 

darbo vietų išsaugojimo ir sukūrimo.“ 

Rumunija: M4.1 – „4.1 priemonė prisidės prie: bendro ūkių veiksmingumo gerinimo didinant žemės 

ūkio konkurencingumą, įvairinant žemės ūkio veiklą ir gerinant jų produktų kokybę; mažų ir vidutinių 

ūkių restruktūrizavimo ir jų pavertimo komerciniais ūkiais; visų rūšių investicijoms taikomų ES 

standartų laikymosi; žemės ūkio produktų pridėtinės vertės ūkių lygmeniu kūrimo apdorojant 

produktus ir tiesiogiai jais prekiaujant tam, kad būtų kuriamos ir skatinamos integruotos maisto 

grandinės.“ 

41. Kaimo plėtros programose taip pat turėtų būti pateikiamas priemonėms skirto 

finansavimo pagrindimas. Nė vienoje mūsų peržiūrėtoje KPP nebuvo pateiktas toks 

pagrindimas ir nebuvo išnagrinėta, ar finansavimas buvo būtinas ir ar buvo pasirinktas 

teisingas jo lygis tam, kad būtų pasiekti atitinkami tikslai. Mūsų nuomone, vien atskiroms 

priemonėms skirtų sumų išvardijimas pats savaime nėra pagrindimas ir tai neparodo, kad 

pasirinktas finansavimo lygis yra tinkamas. 

Nauja veiksmingumo sistema veikiausiai gali tik labai nedaug prisidėti prie orientavimosi į 

rezultatus gerinimo 

BSVS suteikia galimybių gerinti padėtį, tačiau ji taip pat turi trūkumų, susijusių su rezultatų 

matavimu 

42. Reglamentuose reikalaujama, kad partnerystės susitarimuose ir KPP būtų įtrauktas 

ex ante sąlygų įvykdymo įvertinimas, pateikiant tiesioginę sąsają su politikos tikslų 

įgyvendinimo veiksmingumu ir efektyvumu.  
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43. Atsižvelgiant į tai, pagal BNR nustatytą „statistikos sistemų ir rezultatų rodiklių“ ex ante 

sąlygą (G7) reikalaujama, kad būtų įdiegta veiksminga i) rezultatų rodiklių ir ii) statistinių 

duomenų surinkimo sistema28. Tačiau procedūra tebuvo formalumas, nes Komisija manė, jog 

vien to, kad egzistuoja BSVS, pakanka užtikrinti, kad G7 ex ante sąlyga būtų tinkamai 

vykdoma. Todėl pagal Komisijos reglamentą valstybėms narėms buvo taikoma bendroji 

išimtis dėl šio reikalavimo vykdymo29

44. Taigi daugumos KPP atveju buvo laikoma, kad ex ante sąlyga G7 buvo iš principo 

įvykdyta, remiantis bendrąja išimtimi, nepaisant to, kad tai nebuvo patikrinta praktiškai. Savo 

Specialiojoje ataskaitoje Nr. 12/2013 dėl ES išlaidų kaimo plėtros politikos srityje padarėme 

išvadą, kad surinkti duomenys apie rezultatus buvo nepakankamai patikimi, o tai reiškia, kad 

Komisija patvirtino daugumą KPP be papildomų įrodymų ar tikrinimų, ar egzistuoja 

veiksminga statistinių duomenų rinkimo sistema.  

. 

45. Tai, kad nacionalinės valdžios institucijos, kurios nepakliuvo į mūsų KPP imtį, nusprendė 

netaikyti bendrosios išimties ir įvertino, kad ex ante sąlyga G7 buvo neįvykdyta30

46. Be veiksmingos sistemos, skirtos patikimiems duomenims surinkti, veiksmingumo 

vertinimas taip pat reikalauja nustatyti ir skelbti tinkamus rodiklius. Atsižvelgiant į tai, mūsų 

atliktas auditas patvirtino Audito Rūmų 2014 m. metinėje ataskaitoje pateiktą išvadą, kad 

„bendrų rodiklių kiekvienam fondui įvedimas yra svarbus žingsnis, tačiau jų koncepcija turi 

trūkumų“

, rodo, kad 

šis klausimas neturėtų būti pamirštas. 

31

47. Tai, kad EŽŪFKP reglamente nustatyti bendri, visoms KPP taikytini rodikliai, yra gerai. Šis 

suvienodinimas padės suderinti indėlių / išdirbių rodiklius kaimo plėtros politikos lygmeniu ir 

jis yra kaimo plėtros politikos įgyvendinimo stebėjimo pagerinimas.  

. 

                                                      

28 BNR XI priedas. Ex ante sąlygoje G7 „Statistikos sistemų ir rezultatų rodikliai“ taip pat yra 
nustatyti išsamesni ir konkretesni įvykdymo kriterijai. 

29 Reglamento (ES) Nr. 808/2014 I priedo 4 dalis. 
30 Remiantis DG AGRI ex ante sąlygų vykdymo ataskaitomis. 

31 Audito Rūmų 2014 m. metinės ataskaitos 3.49–3.56 dalys ir susijusi 3.92 išvada. 
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48. Panašiai, naujas reikalavimas 2017 ir 2019 m. pateikti pagerintas32

49. Be to, kad bus stebimos esamos programos, tai gali leisti laiku gauti svarbią informaciją, 

kuri reikalinga priimant sprendimus dėl kito programavimo laikotarpio, ir padėti nutraukti 

besikartojančią ydingą praktiką, kai naujų programų turinys rengiamas neturint pakankamos 

informacijos apie ankstesnių laikotarpių rezultatus (žr. 

 metines įgyvendinimo 

ataskaitas turėtų padėti kiekybiškai įvertinti programos laimėjimus atsižvelgiant į rezultatų 

rodiklius ir atsakyti į bendrus vertinimo klausimus.  

11 ir 38 dalis

50. Nepaisant pirmiau aprašytų teigiamų pokyčių, bendri išdirbių ir rezultatų rodikliai, kurių 

reikalaujama EŽŪFKP reglamente, veikiausiai gali tik labai nedaug padėti (žr. 

). 

7 langelyje

- kai kurie išdirbių rodikliai iš tikrųjų yra indėlių rodikliai; 

 

pateiktus pavyzdžius) įvertinti KPP veiksmingumą ir efektyvumą siekiant rezultatų, kadangi: 

- dauguma rezultatų rodiklių neatitinka rezultatų rodiklių apibrėžties ir daugiausia yra 

procentine dalimi išreikšti išdirbių rodikliai, kurie tik iš dalies padės atsakyti į bendrus 

vertinimo klausimus. 

7 langelis. Išdirbių / rezultatų rodiklių neteisingo klasifikavimo BSVS pavyzdžiai 

Indėlių rodiklių, neteisingai klasifikuotų kaip išdirbių rodikliai, pavyzdys 

„O.1: bendros viešosios išlaidos“ niekaip neparodo programos numatomų išdirbių (t. y. nėra apibrėžti 

išdirbiai), o atitinka tik viešuosius finansinius išteklius, kurie naudojami įgyvendinant programą, tačiau 

tai ir yra tiksli indėlių apibrėžtis. 

Išdirbių rodiklių, neteisingai klasifikuotų kaip rezultatų rodikliai, pavyzdys

                                                      

32 Kaip nustatyta BNR 50 straipsnio 4 ir 5 konstatuojamosiose dalyse. 

 

„R4: procentinė dalis žemės ūkio valdų, gaunančių paramą už dalyvavimą kokybės sistemose, vietos 

rinkose ir trumpose tiekimo grandinėse bei gamintojų grupėse / organizacijose“ parodo paramą 

gaunančių ūkių procentinę dalį, o tai geriausiu atveju yra išdirbis („programos numatomi išdirbiai“). 

Juo nėra siekiama parodyti rezultatus („betarpišką programos poveikį tiesioginiams adresatams ar 

naudos gavėjams“), kuriuos pasiekė paramą gaunančios žemės ūkio valdos kokybės, vietos rinkų arba 

trumpų tiekimo grandinių atžvilgiu. 
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51. Nepaisant to, kad valstybės narės į mūsų peržiūrėtas KPP įtraukė papildomų rodiklių, 

dauguma jų neatitiko rezultatų rodiklio apibrėžties ir nesuteiks geresnio pagrindo įvertinti 

tiesioginiams naudos gavėjams poveikį darančius betarpiškus programų rezultatus, kaip 

parodyta 8 langelyje

8 langelis. Papildomų išdirbių / tikslų rodiklių, kurie negali būti naudojami rezultatams įvertinti, 

pavyzdžiai 

. 

Papildomo išdirbio rodiklio pavyzdys Rumunijos KPP: 

„Vandens / nuotekų infrastruktūra, finansuojama pagal 7.2 papriemonę (kilometrais)“. 

Papildomo tikslo rodiklio Prancūzijos (Lotaringijos) KPP pavyzdys:  

“Surface concernée par la reconstitution du potentiel agricole endommagé par des catastrophes 

naturelles” („žemės plotas, susijęs su žemės ūkio valdos, kuri nukentėjo nuo gaivalinės nelaimės, 

gamybinio potencialo atkūrimu“). 

Papildomo išdirbio rodiklio Airijos KPP pavyzdys: 

52. Tačiau kai kurios valstybės narės apibrėžia naudingus ir svarbius rezultatų rodiklius 

paramos priemonės lygmeniu, kaip antai „paramą gaunančių ūkio valdų ekonominio dydžio 

(standartinių išdirbių) vidutinis procentinis padidėjimas“ arba „paramą gaunančių ūkio valdų 

vidutinis dydis įgyvendinus verslo planą“

„Paramos neproduktyvioms investicijoms operacijų skaičius“. 

33. Audito Rūmai savo 2016 m. metinėje 

ataskaitoje34

„Veiksmingumo rezervas“ turi mažą skatinamąjį poveikį, jei išvis jį turi 

 išnagrinėjo ir palygino veiksmingumo ataskaitų teikimo praktiką, kurią išplėtojo 

kitos institucijos, pavyzdžiui, PSO, Pasaulio bankas ir EBPO. Šiuos geros praktikos pavyzdžius 

galėtų išplatinti ir naudoti Komisija ir nacionalinės institucijos.  

53. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, siekiant daugiau dėmesio skirti veiksmingumui 

ir tikslų įgyvendinimui, į partnerystės susitarimus ir programas turi būti įtrauktas 

veiksmingumo rezervas, (apytiksliai) sudarantis 6 % ESI fondams skirtų išteklių. Šie ištekliai 
                                                      

33 Žr. Specialiosios ataskaitos Nr. 10/2017 “Teikiant ES paramą jauniesiems ūkininkams reikėtų 
daugiau dėmesio skirti veiksmingos kartų kaitos skatinimui“ 72 ir 73 dalis. 

34 Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos 3 skyriaus 3.13–3.51 dalys. 
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šiuo metu yra užblokuoti, tačiau bus atpalaiduoti po 2019 m. planuojamos veiksmingumo 

sistemos, kuri nustatyta kiekvienoje KPP, peržiūros, jeigu bus įvykdyti arba viršyti tam tikri 

reikalavimai35

54. Reikėtų pabrėžti, kad nors prievolė sukurti veiksmingumo rezervą yra 2014–2020 m. 

programavimo laikotarpio naujovė, pati ši idėja nėra nauja ir jau buvo tam tikru mastu 

taikoma ankstesniais laikotarpiais, nepaisant to, kad padarė ribotą poveikį veiksmingumui. 

Pavyzdžiui, veiksmingumo rezervas (nors ir organizuotas pagal kitas procedūras) taip pat 

buvo nustatytas 2000–2006 m. programavimo laikotarpiu struktūriniuose fonduose. Tačiau, 

kaip pažymėjome Specialiojoje ataskaitoje Nr. 1/2007

. 

36, veiksmingumo rezervas nepadėjo 

daugiau dėmesio skirti veiksmingumui ir pirmiausia buvo naudojamas siekiant maksimaliai 

padidinti lėšų panaudojimą, užuot skyrus lėšas toms sritims, kurios pasižymėjo ypač dideliu 

veiksmingumu“. Panašiai, mūsų 2013 m. ir 2014 m. metinėse ataskaitose buvo nurodyta37, 

kad „veiksmingumo rezervo poveikis didinant orientavimąsi į rezultatus, veikiausiai bus labai 

nežymus“. 

55. Nustatant riboženklius ir tikslus, kurie naudojami įvertinant galimybę panaudoti rezervą, 

valstybės narės privalo taikyti iš anksto nustatytus veiksmingumo rodiklius arba pakeisti ir / 

arba papildyti juos kitais atitinkamais išdirbių rodikliais, kurie turi būti nustatyti KPP

Veiksmingumo rodikliai, kurie naudojami įvertinant galimybę panaudoti rezervą, parodo ne 

rezultatus, o tik kiekybiškai įvertinamus indėlius ar išdirbius  

38

56. Visose pasirinktose KPP buvo naudojami 15 iš anksto nustatytų rodiklių, kurie buvo 

pasiūlyti Komisijos reglamente, ir jie buvo papildyti keletu papildomų rodiklių. Tačiau šie 

rodikliai nėra labai naudingi įvertinant veiksmingumą. 

. 

                                                      

35 BNR preambulės 23 konstatuojamoji dalis, 20, 21 ir 22 straipsniai ir EŽŪFKP reglamento 
8 straipsnio 1 dalies e punktas. 

36 Specialiosios ataskaitos Nr. 1/2007 dėl 2000–2006 m. struktūrinių fondų tarpinio laikotarpio 
procesų įgyvendinimo 33 ir 48 dalys. 

37 Audito Rūmų 2013 m. metinės ataskaitos 10.56 dalis ir 2014 m. metinės ataskaitos 3.65 dalis. 

38 Reglamento (ES) Nr. 808/2014 14 straipsnis. Iš anksto nustatyti veiksmingumo rodikliai yra 
pateikti IV priedo 5 dalyje. 
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57. Pirma, Komisijos reglamente39 iš anksto nustatyti rodikliai buvo parengti ne kaip 

rezultatų rodikliai, o kaip išdirbių

58. Antra, remiantis Komisijos reglamentu

 rodikliai, kaip antai paramos gavėjų ar investavimo 

operacijų skaičius, žemės ūkio paskirties žemė arba gyventojai, kuriems skirta parama. 

Pavyzdžiui, vienas iš pasiūlytų rodiklių – bendrosios viešosios išlaidos kiekvienam prioritetui – 

iš tikrųjų yra indėlių rodiklis (žr. 50 dalį), visų pirma parodantis tai, kiek lėšų skiriama, taigi ir 

įsisavinimą.  

40, visi papildomi rodikliai, kuriuos valstybės narės 

taikė atrinktose KPP, taip pat buvo išdirbių rodikliai, kaip antai projektų ar paramos gavėjų 

skaičius, žemės ūkio paskirties žemė arba gyventojai, kuriems skirta parama (žr. 9 langelį

9 langelis. Papildomų veiksmingumo sistemos rodiklių, kuriais nėra įvertinami rezultatai, pavyzdžiai 

).  

Graikijos KPP: „Jaunųjų ūkininkų, kuriems iki 2018 m. pabaigos bus skirta bent viena išmoka, 

skaičius“. 

Rumunijos KPP: „Žemės plotas (ha), kuriam skirtos investicijos į vandens taupymą“. 

Lenkijos KPP

59. Todėl galimybė naudotis “veiksmingumo rezervu“ paremta ne rezultatų, o išlaidų ir 

tiesioginių išdirbių įvertinimu. Pagal veiksmingumo sistemą į tai, ar KPP pasiekė tikslus ar 

laukiamus rezultatus, nėra atsižvelgiama. Panašios išvados buvo padarytos specialiojoje 

ataskaitoje dėl ex ante sąlygų ir veiksmingumo rezervo sanglaudos politikos srityje

: „Paramos gavėjų, kuriems skirtos investicijos, siekiant užkirsti kelią žemės ūkio 

gamybinio potencialo sunaikinimui (3B), skaičius“. 

41

                                                      

39 Reglamento (ES) Nr. 808/14 IV priedo 5 dalis. 

. 

40 Reglamento (ES) Nr. 808/14 14 straipsnio 2 dalis: „valstybė narė […] pakeičia ir / arba papildo 
šiuos rodiklius kitais atitinkamais išdirbių rodikliais, apibrėžtais kaimo plėtros programoje“. 

41 Specialioji ataskaita Nr. 15/2017 „Ex ante sąlygos ir veiksmingumo rezervas sanglaudos politikos 
srityje: novatoriškos, bet dar ne veiksmingos priemonės, 71–80 dalys. 
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60. Praeityje Audito Rūmai ir Komisija atkreipė dėmesį

Kai kurios vadovaujančiosios institucijos nustatė neambicingus tikslus, kad būtų galima 

panaudoti rezervą  

42

61. Mes nustatėme, kad peržiūrėtų KPP atveju nacionalinės institucijos buvo linkusios 

nustatyti nesunkiai įveikiamus tikslus, norėdamos sumažinti riziką, kad nepavyks pasiekti 

riboženklių (žr. 

 į „būdingą riziką, kad valstybės 

narės nustatys nesunkiai įveikiamus riboženklius ir tikslus, kad išvengtų jų neįvykdymo, ir kad 

nepasiekusios numatyto veiksmingumo jos nepakankamai stengsis pranešti tikslius ir 

patikimus duomenis, nes norės išvengti sankcijų“.  

4 diagramą), ir kad nustatyti 2018 m. tikslai (t. y. tikslai iki septynerių metų 

programavimo laikotarpio penktų metų pabaigos) vidutiniškai sudarė tik apie 28 % visų 

viešųjų išlaidų, susijusių su 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu (nuo 22 % Graikijoje iki 

51 % Airijoje). Labai didelę šio tikslo santykinę dalį sudaro ne nauji įsipareigojimai pagal 

2014–2020 m. taisykles, o operacijos, dėl kurių įsipareigojimai buvo prisiimti pagal 2007–

2013 m. laikotarpio taisykles43

                                                      

42 Žr. 2014 m. Audito Rūmų metinės ataskaitos 3.62 dalį. 

. 

43 Pereinamojo laikotarpio nuostatose numatyta, kad valstybės narės gali nauju 2014–2020 m. 
laikotarpiu atlikti mokėjimus, skirtus finansuoti su 2007–2013 m. programavimo laikotarpio 
priemonėmis susijusius įsipareigojimus, ir 2014 m. prisiimti naujus įsipareigojimus dėl 2007–
2013 m. programavimo laikotarpio priemonių. Iš tikrųjų savo 2014–2020 m. laikotarpio KPP 
valstybės narės nustatė pereinamojo laikotarpio sąlygas kiekvienai priemonei, įskaitant 
preliminarią atskyrimo datą ir trumpą numatomų sumų aprašymą bei preliminarią lėšų 
perkėlimo į kitus metus lentelę, kurioje nurodomos priemonės ir bendras EŽŪFKP įnašas, kuris 
bus skirtas 2014–2020 m. laikotarpiu.  
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4 diagrama.

 

 Veiksmingumo sistemos tikslas – 2018 m. tikslinės išlaidos, išreikštos 
procentine dalimi 

Pastaba: Kadangi 2023 m. yra paskutinieji metai, kuriais 2014–2020 m. programavimo laikotarpio 
išlaidos dar gali būti tinkamos finansuoti, išlaidas tolygiai paskirsčius per visą laikotarpį (nuo 
kiekvienos KPP patvirtinimo iki 2023 m.) 2018 m. vidutiniškai susidarytų 41 % išlaidų. 
Šaltinis: Audito Rūmų analizė, paremta KPP duomenimis. 

62. Be to, ex ante sąlygos G7 netaikymas (žr. 42–45 dalis) reiškia, kad nėra privaloma 

patikrinti esamos veiksmingumo vertinimo sistemos veiksmingumą ir patikimumą. 

Nacionalinės institucijos turi mažai paskatų gerinti savo esamas sistemas, nes dėl to joms gali 

tekti dažniau pranešti apie nepakankamą veiksmingumą. 

63. Kiti BNR koncepcijos trūkumai, kuriuos mes jau esame nurodę

Dėl kai kurių BNR koncepcijos trūkumų buvo dar labiau mažinama paskata siekti rezultatų  

44

a) jei nepasiekiami konkretaus prioriteto riboženkliai, veiksmingumo rezervas gali būti 

perskirstytas kitiems tos pačios valstybės narės prioritetams

, dar labiau riboja galimą 

skatinamąją veiksmingumo rezervo funkciją: 

45

                                                      

44 2014 m. Audito Rūmų metinė ataskaita, 3 skyrius, 63 dalis. 

; 
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b) finansinės sankcijos negali būti paremtos rezultatų rodikliais ir įvairios teisinės nuostatos 

dar labiau apriboja sankcijų taikymo galimybes46

Programavimo procesas pareikalavo didelių Komisijos ir valstybių narių pastangų, tačiau 

KPP įgyvendinimas prasidėjo lėčiau nei ankstesniu laikotarpiu 

. 

Ribotas KPP vaidmuo planuojant 

64. Parama kaimo plėtros programavimui yra kelių etapų procesas (žr. 5 diagramą

65. Pagal EŽŪFKP reglamentą

). 

Sprendimus dėl finansinių asignavimų kiekvienai valstybei narei ir strateginės teisės aktų 

sistemos priima Europos Parlamentas ir Taryba dar prieš parengiant kaimo plėtros 

programas. Be to, valstybės narės, kurios pasirinko taikyti regionines programas, priima 

spendimus dėl kiekvienam regionui skiriamų finansinių asignavimų prieš pateikdamos KPP 

Komisijai. Jos nebūtinai turi pagrįsti savo sprendimą.  

47

                                                                                                                                                                      
45 BNR 22 straipsnio 4 dalis. 

 kaimo plėtros programose turi būti pagrįsti poreikiai, kuriuos 

siekiama patenkinti, bei kaimo plėtros prioritetų, tikslinių sričių, priemonių ir atitinkamų 

tikslų pasirinkimas. Jose taip pat turi būti paaiškinta, kaip pasirinktos priemonės prisidės prie 

atitinkamų tikslinių sričių ir kaimo plėtros prioritetų. Vis dėlto, pagrindinė KPP paskirtis iš 

tikrųjų yra pagal iš anksto nustatytą sistemą parengti iš anksto paskirstytos finansinės 

paramos panaudojimo planą.  

46 BNR 22 straipsnio 6 ir 7 dalys. 
47 Reglamento Nr. 1305/2013 8 straipsnis ir Reglamento (ES) Nr. 808/2014 I priedas. 
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5 diagrama.

 

 KPP yra paskutinis programavimo procedūros etapas 

Komisijai ir valstybėms narėms tenkanti administracinė našta 

66. Siekdamas organizuoti KPP rengimo ir tvirtinimo pagal šią naują sistemą procesą, 

2012 m. DG AGRI sudarė specialiosios paskirties grupę dėl kaimo plėtros politikos po 

2013 m., siekiant padėti valstybėms narėms parengti savo 2014–2020 m. laikotarpio KPP ir 

užtikrinti koordinavimą Komisijoje. 2014 m. DG AGRI taip pat įsteigė nuoseklumo tarybą, 

siekiant užtikrinti bendrą KPP projektų vertinimo nuoseklumą. 

67. Ankstyvuoju patvirtinimo proceso etapu VAT atliko auditą, kuriuo remdamasi padarė 

išvadą, kad „nors apskritai KPP vertinimo ir tvirtinimo procesams buvo rimtai pasirengta, juos 

reikėjo dar griežčiau sutvarkyti“. Pagrindiniai nustatyti trūkumai buvo reglamentuotų 

terminų vykdymas (žr. 81 dalį

EŽŪFKP finansavimo
pasiskirstymas pagal 

valstybes nares

EŽŪFKP finansavimo 
regioninis asignavimas 
(taikomas 8 valstybėms 

narėms)

Priemonių pasirinkimas 
ir KPP finansavimo 

pasiskirstymas

EŽŪFKP finansavimas
(100 milijardų eurų)

1 valstybė 
narė

2 valstybė 
narė

3 valstybė narė
(8 milijardai 

eurų)

4 valstybė 
narė [...]

N. t.
(va lstybės narės, 
kurios pasirinko 
nacionalinę KPP)

1 regionas 2 regionas
(0,8 milijardo 

eurų)
3 regionas [...]

1 priemonė
2 priemonė

(0,1 milijardo 
eurų)

3 priemonė [...] 3 valstybės narės 
2 regiono KPP

Valstybės narės 
pasirinkimas

Nėra pagrindimo

EP ir Tarybos
pasirinkimas

Kaimo plėtros priemonių apibrėžčių katalogas

ES kaimo plėtros prioritetų ir FA apibrėžtis

Finansinis asignavim
as

Prioritetai ir priem
onės

), trūkumai, susiję su kai kurių su veiksmingumu susijusių 

elementų vertinimu (pavyzdžiui, kalbant apie kai kurias ex ante sąlygas, rodiklius ir poreikį 

geriau koordinuoti ESI fondų veiklą), ir dėl reglamentavimo sistemos sudėtingumo iškylanti 
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būdinga klaidų rizika. Kaip mažiau svarbų dalyką, VAT taip pat nustatė sritis, kuriose reikia 

gerinti vidaus gaires48

68. Siekdama palengvinti KPP rengimą, Komisija parengė daug valstybėms narėms skirtų 

gairių (savo audito tikslais mes parengėme 37 tokių rekomendacinių dokumentų sąrašą, kurį 

iš viso sudaro daugiau kaip 1 500 puslapių). Parengiamasis procesas taip pat apėmė 

galimybės susipažinti su reglamentų ir rekomendacinių dokumentų projektais suteikimą 

Komisijos ir valstybių narių atstovams aptarimo tikslu, siekiant užtikrinti vienodą tam tikrų 

pagrindinių sąvokų supratimą ir pasidalinti informacija apie gerąją patirtį ir praktiką, kurios 

turėtų būti vengiama.  

. 

69. Pasirengimas naujai programavimo procedūrai taip pat apėmė ekspertų žinių ir 

informacijos koordinavimą ir skleidimą DG AGRI. Šiuo tikslu specialiosios paskirties grupei dėl 

kaimo plėtros padėjo teminės darbo grupės, o su svarbiomis temomis, kurias nagrinėjo 

nuoseklumo taryba, buvo supažindinti įvairūs skyriai išplatinant vidaus biuletenius bei 

valstybės narės per kaimo plėtros komitetą. 

70. DG AGRI parengė 2014–2020 m. KPP skirtą vademekumą ir 23 standartinių kontrolinių 

sąrašų rinkinį (apimantį apie 1400 tikrinimų, kurie turi būti atliekami peržiūros ir patvirtinimo 

proceso metu)49

71. Daugybė pirmiau aprašytų veiksmų rodo, kad Komisija įdėjo daug pastangų teikdama 

paramą procedūroms ir jas derindama. Šis procesas taip pat parodo, kokia sudėtinga yra ši 

politikos sistema.  

, kuriuose išvardijo darbines užduotis atliekant KPP vertinimą ir tvirtinimą. 

Taigi jis suteikė personalui praktinę paramą, kuria buvo siekiama standartizuoti procedūras 

generaliniame direktorate. Siekiant valdyti programų tvirtinimą ir stebėjimą buvo įdiegta 

vidaus valdymo informacinė sistema (RDIS2).  

                                                      

48 Pagerinti gairių saugyklos struktūrą, kad jos būtų lengviau pasiekiamos ir kad būtų išvengta 
prieštaringų vartotojų sprendimų ir / arba klaidų; valdyti KPP tvirtinimo etapu įgytas ekspertų 
žinias, siekiant išvengti jų praradimo įgyvendinimo etapu; išplėsti koordinavimo tarybos 
nuoseklumo funkciją, ją vykdant ne tik KPP patvirtinimo etapu, bet ir įgyvendinimo etapu ir 
atliekant KPP pakeitimus; rizika, kad ne visos taikytinos ex ante sąlygos bus tinkamai įvertintos 
neturint konkrečių gairių. 

49 Tačiau buvo pažymėta, kad nebuvo suteikta jokių konkrečių gairių dėl tokios galimai sudėtingos 
temos, kaip specialiai EŽŪFKP parengtų ex ante sąlygų vertinimas. 
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72. Pagrindinių programavimo dokumentų, kuriuos turėjo parengti valstybės narės ir 

patvirtinti Komisija, apimtis taip pat parodo, kiek pastangų pareikalavo šis procesas. Teisės 

aktų reikalavimai, ypač informacijos, kurią turi pateikti valstybės narės vadovaudamosi labai 

detalia ir sudėtinga KPP struktūra, kiekis, lėmė tai, kad buvo parengti labai ilgi dokumentai, 

kuriuos dažnai sudarė daugiau nei tūkstantis puslapių.  

73. Mūsų peržiūrėtas 12 KPP iš viso sudarė daugiau nei 9 000 puslapių, partnerystės 

susitarimus – 4 000 puslapių. Ekstrapoliavus 28 valstybėms narėms ir 118 KPP, tai sudarytų 

maždaug 100 000 puslapių programavimo dokumentų (23 skirtingomis kalbomis) ir 

tikriausiai daugiau kaip du kartus daugiau negu ankstesniu programavimo laikotarpiu 

(žr. 2 lentelę). 

2 lentelė.

 

 Įvertintas pagrindinių programavimo dokumentų puslapių skaičius 

74. Dėl didelio sudėtingumo ir apimties bei padidėjusios administracinės naštos iškilo rizika, 

kad įgyvendinančiosios institucijos per daug dėmesio skirs biurokratiniams reikalavimams50

                                                      

50 Nacionalinių institucijų, pavyzdžiui, Vokietijos Saksonijos federalinės žemės, politiniai 
pareiškimai, parodo, kaip valstybės narės traktuoja politikos programos sudėtingumą ir jos 
administracinę naštą: „[…] EŽŪFKP integravimas į ESI fondams taikomas taisykles ir reglamentus 
ir daugybė reglamentų, deleguotųjų reglamentų ir įgyvendinimo reglamentų yra itin sunki kliūtis 
visiems susijusiems dalyviams. […] tai pernelyg sudėtinga, painu ir didina pažeidžiamumą 

. 

2007–2013 m. laikotarpis

PS (šalis) KPP KPP

Belgija (Valonija) 183 620 391
Danija 204 505 336
Vokietija (Badenas-Viurtembergas) 236 858 718
Airija 244 456 457
Graikija 341 1 192 633
Ispanija (Riocha) 370 764 566
Prancūzija (Lotaringija) 324 785 381
Itali ja (Kampanija) 722 1 090 422
Austrija 244 843 370
Lenkija 246 735 400
Rumunija 460 786 432
Jungtinė Karalystė (Anglija) 428 743 403
I�š viso 4 002 9 377 5 509
Vidurkis 334 781 459
PS arba KPP skaičius 28 118 94

2014–2020 m. laikotarpisPuslapių skaičius pateiktuose 
dokumentuose
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Tai taip pat prisidėjo prie vėlavimų tvirtinant KPP ir dėl to nusikėlė realaus naujų programų 

vykdymo pradžia. 

Nauja teisinė sistema priimta vėliau nei ankstesniu laikotarpiu 

75. 6 diagramoje pateikta dviejų laikotarpių terminų, skirtų reglamentavimo sistemai 

parengti, lyginamoji suvestinė. 

6 diagrama.

 

 Derybos dėl teisės aktų rinkinių. 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. laikotarpių 
palyginimas 

�Šaltinis: Europos Audito Rūmai. 

76. Europos Parlamente ir Taryboje vykusios diskusijos dėl kaimo plėtros politikos teisės aktų 

rinkinio buvo glaudžiai susijusios su diskusijomis dėl daugiametės finansinės programos 

(DFP), kurioje nustatoma visa ES finansavimo suma, skiriama programavimo laikotarpiu. 

Taryba ir Europos Parlamentas patvirtino DFP ir 2014–2020 m. BNR tik 2013 m. gruodžio 

mėn. – likus vienam mėnesiui iki naujo programavimo laikotarpio pradžios. Komisijos 

įgyvendinimo reglamentas buvo paskelbtas 2014 m. liepos mėn., o tai reiškia, kad daugumos 

mūsų peržiūrėtų KPP parengimas ir pradinis pateikimas buvo įvykdyti prieš įsigaliojant 

įgyvendinimo reglamentui.  
                                                                                                                                                                      

klaidoms […]“ (EŽŪFKP finansavimo perorientavimas po 2020 m. (EŽŪFKP – RESET), Saksonijos 
žemės aplinkos ir žemės ūkio ministerija, 2016 m. birželio mėn.). 

2004 2005 2006 2007

(1) Nuo Komisijos pasiūlymo ligi priėmimo.
(2) Nuo EB/ES reglamento priėmimo iki įgyvendinimo reglamento priėmimo.

Įgyvendinimo reglamentas (2)

Programavimo 
laikotarpis

2014–2020 m.
2011 2012 2013 2014

Įgyvendinimo 
reglamentai

(2)

Programavimo 
laikotarpis

2007–2013 m.

Tarybos reglamento 
paskelbimas
2005 09 20

Įgyvendinimo reglamento 
paskelbimas
2006 12 15

2004 07 14 Komisijos 
pasiūlymas

Komisijos pasiūlymas 
2011 10 06

EŽŪFKP reglamentas (1)

Reglamento paskelbimas
2014 07 17

BNR ir EŽŪFKP reglamentai (1)

Reglamento 
paskelbimas
2013 12 17

Parlamento ataskaita
2013 11 20
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Dauguma partnerystės susitarimų ir KPP buvo pateikti laiku  

77. Po to, kai 2013 m. gruodžio mėn. buvo pavėluotai priimti pirminiai reglamentai, 

partnerystės susitarimų pateikimo terminas buvo nustatytas 2014 m. balandžio mėn. 

Nacionalinės institucijos šį terminą įvykdė51

78. Po to valstybės narės buvo įpareigotos pateikti savo KPP ne vėliau kaip per tris mėnesius 

nuo jų partnerystės susitarimų priėmimo

. 

52

79. Šis tvarkaraštis reiškė, kad partnerystės susitarimai turėjo būti parengti ir iš dalies 

suderinti prieš priimant atitinkamus ES reglamentus. KPP taip pat turėjo būti parengtos ir 

suderintos kartu su partnerystės susitarimais, ir dauguma jų buvo pateiktos prieš priimant 

atitinkamą Komisijos įgyvendinimo reglamentą.  

. Mūsų peržiūrėtas KPP nacionalinės ir regioninės 

institucijos pateikė 2014 m. balandžio–spalio mėn. Vienos iš trijų mūsų peržiūrėtų KPP atveju 

jos nevykdė trijų mėnesių termino.  

Komisijos patvirtinimo procesas viršijo terminus 

80. Po to, kai nacionalinės institucijos pateikė KPP projektus, Komisija turėjo tris mėnesius 

pateikti pastabas valstybei narei ir šešis mėnesius patvirtinti KPP „su sąlyga, kad buvo 

tinkamai atsižvelgta į Komisijos pateiktas pastabas“53

81. Dažniausiai Komisija negalėjo vykdyti pirmojo trijų mėnesių termino (pastabų valstybėms 

narėms pateikimas). VAT audito ataskaitoje (žr. 67 dalį) buvo pažymėta, kad Komisijos 

pastabos buvo priimtos po teisės aktų nustatyto trijų mėnesių termino 98 KPP atveju. VAT 

nurodytos vėlavimo priežastys buvo teisės aktų sudėtingumas ir pačių KPP apimtis ir 

sudėtingumas.  

. 

82. Antrąjį šešių mėnesių terminą (galutinio patvirtinimo) yra sudėtingiau įvertinti, kadangi į 

laiko tarpą nuo rašto su pastabomis iki tinkamo nacionalinių institucijų atsakymo – dėl 

                                                      

51 Partnerystės susitarimai buvo teikiami nuo 2014 m. sausio mėn. iki balandžio mėn., paskutinis jų 
buvo priimtas 2014 m. lapkričio mėn. 

52 BNR 14 ir 26 straipsniai. 
53 BNR 29 straipsnis. 
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papildomos informacijos ir / arba peržiūrėtos KPP – nėra atsižvelgiama (laikrodžio 

sustabdymo funkcija) ir valstybei narei nėra nustatytas privalomas terminas, per kurį ji turi 

atsižvelgti į Komisijos pastabą. Todėl, nepaisant to, kad šešių mėnesių terminas buvo 

įvykdytas taikant laikrodžio sustabdymo funkciją, tikrasis laikas, kuris praėjo nuo atrinktų KPP 

pateikimo iki patvirtinimo buvo daug ilgesnis. 

83. Kaip parodyta 3 lentelėje, vidutinis laikas, per kurį buvo patvirtintos KPP mūsų imtyje, 

buvo 11,3 mėnesio nuo pradinio pateikimo. Tai buvo dviem mėnesiais daugiau nei vidutinis 

laikas, kurio prireikė tai pačiai imčiai ankstesniu laikotarpiu. 

3 lentelė.

 

 Vidutinis laikotarpis mėnesiais nuo KPP pradinio pateikimo iki galutinio 

patvirtinimo mūsų imtyje 

84. Komisija iš viso patvirtino 118 KPP per 20 mėnesių nuo pirmųjų KPP pateikimo (nuo 

2014 m. balandžio mėn. iki 2015 m. gruodžio mėn.). Tai vertintina teigiamai palyginti su 94 

KPP, kurios 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu buvo patvirtintos per 24 mėnesius (nuo 

2006 m. gruodžio mėn. iki 2008 m. gruodžio mėn.)54

Nepaisant įdėtų pastangų, KPP įgyvendinimas prasidėjo ne anksčiau nei ankstesniu 

laikotarpiu 

. 

85. Šios pastangos nereiškė, kad KPP buvo patvirtintos anksčiau nei ankstesniu laikotarpiu 

(žr. 7 diagramą

                                                      

54 DG AGRI, „Kaimo plėtra Europos Sąjungoje. Statistinė ir ekonominė informacija 2007 m. ir 
2008 m.“ (atitinkamai 2.2.2 ir 2.4.2 dalys) ir 2007 m. lėšų valdymo sistemos (SFC) duomenų 
bazė. 

). 

Laikas nuo 1-o pateikimo ligi Komisijos rašto dėl 
preliminariai nustatytų faktų 

3,9

Laikas nuo rašto dėl preliminariai nustatytų faktų ligi 
galutinio pakartotinio valstybių narių pateikimo

6,7

Laikas nuo galutinio pakartotinio pateikimo ligi 
galutinio patvirtinimo

0,7

I�š viso 11,3
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7 diagrama.

 

 Bendras laikas nuo Komisijos teisėkūros pasiūlymo iki KPP patvirtinimų. 2007–

2013 m. ir 2014–2020 m. laikotarpių palyginimas 

Šaltinis: Europos Audito Rūmai. 

86. Kadangi KPP buvo patvirtintos pavėluotai, nacionalinės institucijos negalėjo pradėti 

daugumos KPP įgyvendinimo iki 2015 m. vidurio (iki 2015 m. birželio mėn. pabaigos buvo 

patvirtintos tik 37 % KPP). Komisija patvirtino 20 % KPP 2015 m. lapkričio ir gruodžio mėn., o 

tai reiškia, kad keleto KPP įgyvendinimas prasidėjo tik 2016 m. – trečiaisiais programavimo 

laikotarpio metais.  

87. Nė viena valstybė narė nedeklaravo išlaidų 2014 m.55 ir visos sukauptos EŽŪFKP 

deklaruotos išlaidos 2015 m.56 ir 2016 m.57

                                                      

55 COM(2016) 181 final, 8-oji EŽŪFKP finansinė ataskaita. 2014 m. finansiniai metai. 

 atitinkamai sudarė 3,8 % ir 10,2 % 2014–2020 m. 

finansavimo plano. Tai reiškia, kad 2017 m. pradžioje lieka nepanaudota maždaug 90 % 

EŽŪFKP finansavimo plano. Tai yra daugiau nei 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, kai 

2010 m. pradžioje likusios nepanaudotos lėšos sudarė 83 %. Kaip ir ankstesniu 

56 COM(2016) 632 final, 9-oji EŽŪFKP finansinė ataskaita. 2015 m. finansiniai metai. 
57 Ketvirčio išlaidų deklaracijos, kurias valstybės narės buvo pateikusios 2014 m. lėšų valdymo 

sistemai (SFC) 2016 m. trečią ketvirtį. 

Pirmos KPP 
pateikimas

2004 2005 2006 2007 2008

(1) Nuo Komisijos pasiūlymo ligi priėmimo.
(2) Nuo EB/ES reglamento priėmimo iki įgyvendinimo reglamento priėmimo.
(3) Laikotarpis nuo PS/KPP pateikimo ligi paskutinio PS/KPP.

Įgyvendinimo 
reglamentas (2)

Programavimo 
laikotarpis

2014–2020 m.

2011 2012 2013 2014 2015

Įgyvendinimo 
reglamentai (2)

Programavimo 
laikotarpis

2007–2013 m.

BNR ir EŽŪFKP reglamentai(1)

PS priėmimo 
laikotarpis (3)

KPP priėmimo laikotarpis (3)

EŽŪFKP reglamentas (1)

Tarybos reglamento 
paskelbimas

KPP priėmimo laikotarpis (3)

Paskutinės KPP 
priėmimas

Komisijos pasiūlymas Įgyvendinimo reglamento 
paskelbimas
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programavimo laikotarpiu, dėl šios pavėluotos pradžios lėšų naudojimas bus daugiausia 

sutelktas antrojoje programavimo laikotarpio pusėje. 

88. KPP įgyvendinimą daugiausia sutelkiant į antrą programavimo laikotarpio pusę padidėja 

rizika, kad bus per daug dėmesio skiriama skirtų lėšų įsisavinimui programavimo laikotarpio 

pabaigoje58

Vėlavimas pradėti programas yra dažnai pasitaikanti problema 

. 

89. Vėlavimas įgyvendinti programas pagal DFP yra dažnai pasitaikanti problema, kurią 

praeityje mes esame nustatę daugelyje politikos sričių. 

90. Mūsų apžvalginiame pranešime59

• „ir vėl susidarys įsipareigojimų santalka ir dar kelis metus bus atliekami likutiniai 

mokėjimai, kadangi, kad kai kurios valstybės narės stengsis panaudoti esamas lėšas iki 

2020 m. ar net iki 2023 m., kai pasibaigs 2014–2020 m. išlaidų programų tinkamumo 

finansuoti laikotarpis; 

 dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos 

laikotarpio vidurio peržiūros mes nurodome dvi pagrindines tokioje situacijoje iškylančias 

rizikas: 

• prieš Komisijai iki 2017 m. pabaigos pateikiant savo pasiūlymą dėl DFP po 2020 m. 

bus labai nedaug galimybių pasimokyti iš faktais pagrįstų įvertinimų, susijusių su 2014–

2020 m. DFP ES išlaidų programų koncepcija, vykdymu ir rezultatais.“60

91. Siekiant sumažinti šią riziką, siūlome ilgalaikę strategiją ir politikos formavimą suderinti 

su biudžeto ciklu ir iki naujojo daugiamečio biudžeto sudarymo atlikti visapusišką išlaidų 

peržiūrą. 

 

92. Šie pasiūlymai galėtų būti naudingi rengiant būsimą kaimo plėtros politiką. 

                                                      

58 Nors išlaidos gali būti tinkamos finansuoti, jei jos yra patirtos iki 2023 m. gruodžio mėn., 
įsipareigojimai dėl jų gali būti prisiimti tik per programavimo laikotarpį, t. y. iki 2020 m. gruodžio 
mėn. 

59 Europos Audito Rūmų apžvalginis pranešimas – ES biudžetas: laikas reformoms?, 2016. 
60 Ten pat. 
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93. ES kaimo plėtros politika siekiama didinti žemės ūkio konkurencingumą, užtikrinti tausų 

gamtos išteklių valdymą bei klimato politiką ir pasiekti subalansuotą teritorinę kaimo 

ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, įskaitant darbo vietų kūrimą ir jų išlaikymą. ES planuoja 

2014–2020 m. laikotarpiu išleisti beveik 100 milijardų eurų, tačiau šiuo metu nuo plano 

atsiliekama (žr. 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

86 ir 87 dalis

94. Iš EŽŪFKP teikiama finansinė parama priemonėms, kurias valstybės narės įgyvendina 

pagal nacionalines arba regionines KPP, kurias parengia valstybės narės ir tvirtina Komisija.  

).  

95. 2014–2020 m. ES strateginės programos tikslas buvo daugiau dėmesio skirti rezultatams. 

Tačiau, siekiant šio tikslo buvo susidurta su nuolatine planavimo problema, kad naujas 

programavimo laikotarpis prasideda dar neturint tinkamų, svarbių duomenų apie išlaidas ir 

rezultatus ankstesniais laikotarpiais.  

96. Mes tikrinome, ar nauja 2014–2020 m. teisės aktų sistema pasižymėjo didesniu dėmesiu 

veiksmingumui ir ar naujasis programavimo procesas padėjo parengti geros kokybės KPP, 

galinčias padėti pasiekti geresnių rezultatų, ir ar jos buvo parengtos. Nepaisant to, jog 

strategine programa buvo siekiama sustiprinti rezultatais grindžiamą požiūrį, patvirtintos KPP 

yra ilgi ir sudėtingi dokumentai, turintys trūkumų, kurie trukdys siekti ambicingo tikslo didinti 

dėmesį veiksmingumui ir rezultatams. 

97. Mes taip pat išnagrinėjome 2014–2020 m. kaimo plėtros politikai skirtą programavimo 

procedūrą, siekdami patikrinti, ar ji buvo vykdoma taip, kad šių KPP įgyvendinimas būtų 

pradėtas anksčiau nei ankstesniais laikotarpiais ir taip būtų išvengta neigiamų padarinių, 

susijusių su atidėta pradžia. 

98. Mes nustatėme, kad, nepaisant Komisijos pastangų, KPP įgyvendinimo pradžia, kaip ir 

ankstesniu programavimo ciklu, buvo atidėta ir kad planuojamų išlaidų vykdymo lygis per 

pirmuosius trejus metus buvo žemesnis nei ankstesniu laikotarpiu. 

99. Dėl BŽŪP po 2020 m. šiuo metu vyksta politinės diskusijos ir šiuo etapu nežinoma, kokią 

tikslią formą ji įgaus ateityje. Mūsų rekomendacijos yra parengtos remiantis prielaida, kad 

ateityje kaimo plėtros politika bus daugeliu atžvilgių panaši į dabartinę sistemą. 
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2014–2020 m. programavimo sistemos koncepcija buvo ambicingesnė, tačiau jos 

įgyvendinimą paveikė dideli trūkumai 

100. EŽŪFKP integravimo su kitais ESI fondais tikslas buvo padidinti ES lėšų teminį sutelktumą 

užtikrinant, kad KPP aiškiai prisidėtų prie strategijos „Europa 2020“ prioritetų ir kartų būtų 

skatinamas koordinavimas, papildomumas ir sinergija tarp programų. Iš tikrųjų, nors dėl to 

KPP tapo labiau suderintos su strateginiais dokumentais, pavyzdžiui, partnerystės 

susitarimais, KPP įnašą į teminius tikslus yra sunku įvertinti, kadangi ryšiai tarp įvairių 

programavimo dokumentų yra sudėtingi. Papildomumas, sinergija ir koordinavimas tarp KPP 

ir iš kitų ESI fondų finansuojamų programų nėra pakankamai išplėtoti (žr. 17–29 dalis

1 rekomendacija.  

). 

Rengiantis programavimo laikotarpiui po 2020 m., siekiant daugiau dėmesio skirti veiksmingumui ir 

rezultatams, didinti KPP ir kitų programų integraciją ir gerinti KPP indėlio į strateginius tikslus 

įvertinimą:  

a) Komisija turėtų užtikrinti, kad jos politikos pasiūlymuose būtų toliau plėtojami reikalavimai, susiję 

su atskirų programų suderinimu; 

b) valstybės narės turėtų nustatyti, kaip bus įgyvendinami, prižiūrimi koordinavimo, papildomumo ir 

sinergijos mechanizmai ir kaip bus apie juos teikiamos ataskaitos ES taisyklių kontekste. 

Tikslinė įgyvendinimo data: 2020 m. pabaiga (a) atveju ir 2022 m. (b) atveju. 

 

101. Nors Komisija siekė subalansuoti KPP teikiamos informacijos kiekį, mūsų peržiūrėtos KPP 

buvo ilgos ir pareikalavo daug nacionalinių institucijų administracinių pastangų, siekiant 

įgyvendinti didelės apimties naujus turinio reikalavimus. 

102. Tačiau pagrindinis tikslas geriau spręsti konkrečius teritorinius poreikius ir aiškiau 

parodyti sąsajas tarp nustatytų poreikių ir pasirinktų paramos priemonių nėra pasiektas (30–

41 dalys). 
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2 rekomendacija.  

Siekiant supaprastinti KPP ir padidinti jų naudą, tuo pat metu užtikrinant, kad programavimo 

procesas būtų valdomas ir efektyvus, Komisija turėtų peržiūrėti programavimo dokumentų 

koncepciją, kad programavimo laikotarpiu po 2020 m. galėtų supaprastinti jų turinį ir sumažinti 

reikalavimų skaičių. Visų pirma, ji turėtų taip pakeisti programavimo dokumentų struktūrą, kad juose 

būtų apsiribota tik tais elementais ir pasirinkimo galimybėmis, kurie yra būtini norint tinkamai 

planuoti, įgyvendinti ir stebėti kaimo plėtros išlaidas. 

Tikslinė įgyvendinimo data: iki 2020 m. pabaigos. 

Nauja veiksmingumo sistema veikiausiai gali tik labai nedaug prisidėti prie orientavimosi į 

veiksmingumą ir rezultatus gerinimo  

103. BSVS suteikia galimybę pagerinti kaimo plėtros politikos stebėjimą, nes tai galėtų būti 

žingsnis pirmyn siekiant nutraukti besikartojančią ydingą praktiką, kai naujų programų 

turinys nustatomas laiku negavus informacijos apie rezultatus ankstesniais laikotarpiais. 

Tačiau, tai, kad nėra pakankamų duomenų rinkimo kokybės įvertinimų, o be to yra rodiklių 

pasirinkimo trūkumų, ir tai, kad dauguma rezultatų rodiklių neatitinka „rezultatų“ 

apibrėžties, yra reikšmingas trūkumas vertinant politikos rezultatus ir jų indėlį į strategiją 

„Europa 2020“ (žr. 42–52 dalis

104. „Veiksmingumo rezervas“ yra neteisingai pavadintas, nes rodikliais, naudojamais 

atliekant veiksmingumo peržiūrą, nėra įvertinami politikos rezultatai, o aiškiai siekiama 

įvertinti išlaidas ir tiesioginį išdirbį. Atsižvelgiant į tai, veiksmingumo sistema nepateikia 

informacijos apie KPP tikslus ir laukiamus rezultatus. Be to, audito metu pasitvirtino KPP 

būdinga rizika, kad jose bus nustatyti neambicingi riboženkliai ir tikslai, siekiant išvengti 

galimų sankcijų, jei veiksmingumas būtų nepakankamas. Bet kuriuo atveju, jei nepasiekiama 

atitinkamų riboženklių, veiksmingumo rezervas nėra prarandamas, nes jis gali būti perkeltas į 

kitus prioritetus, ir galimos finansinės sankcijos nėra paremtos rezultatų rodikliais (

). 

53–

63 dalys). 
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3 rekomendacija.  

Komisija turėtų bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis užtikrinti, kad patobulintose 2019 m. 

metinėse įgyvendinimo ataskaitose būtų pateikiama aiški ir išsami informacija apie programų 

laimėjimus ir kad privalomi atsakymai į bendrus vertinimo klausimus suteiktų geresnį pagrindą 

ateinančiu programavimo laikotarpiu. 

Tikslinė įgyvendinimo data: iki 2018 m. pabaigos. 

 

4 rekomendacija.  

Rengdamasi programavimo laikotarpiui po 2020 m., Komisija turėtų tiksliau nustatyti įvairių rūšių 

rodiklius, kad turėtų bendrą į rezultatus orientuotų rodiklių rinkinį, kurie būtų labiau tinkami kaimo 

plėtros intervencijų rezultatų ir poveikio vertinimui. Šiame procese ji galėtų panaudoti turimą patirtį 

ir sprendimus, kuriuos jau yra išplėtojusios kitos tarptautinės organizacijos (pavyzdžiui, PSO, Pasaulio 

bankas ir EBPO), daugiausia dėmesio skirdama veiksmingumui ir rezultatams. 

Komisija taip pat turėtų skatinti nacionalinį bendradarbiavimą ir tinklų kūrimą ir jiems sudaryti 

palankesnes sąlygas skleisti gerąją patirtį, susijusią su nacionaliniu lygmeniu išplėtotu veiksmingumo 

vertinimu.  

Tikslinė įgyvendinimo data: iki 2019 m. pabaigos. 

 

5 rekomendacija.  

Programavimo laikotarpiu po 2020 m. Komisija turėtų peržiūrėti ir susisteminti patirtį įgyvendinant 

dabartinę sistemą, įskaitant:  

1) veiksmingumo rezervo poveikį; 

2) rezultatų rodiklių, pagal kuriuos įvertinama galimybė pasinaudoti veiksmingumo rezervu, 

tinkamumą; ir 

3) finansinių sankcijų esant nepakankamam veiksmingumui naudojimą. 
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Tikslinė įgyvendinimo data: iki 2020 m. pabaigos.  

 

Programavimo procesas pareikalavo didelių Komisijos ir valstybių narių pastangų, tačiau 

KPP įgyvendinimas prasidėjo lėčiau nei ankstesniu laikotarpiu 

105. Parama kaimo plėtros programavimui yra kelių etapų procesas, kuriame kaimo plėtros 

programos yra paskutinis etapas. Sprendimus dėl finansinių asignavimų kiekvienai valstybei 

narei ir strateginės teisės aktų sistemos priima Europos Parlamentas ir Taryba dar prieš 

parengiant programas. Todėl KPP turėtų būti laikomos priemonėmis, skirtomis suderinti 

nacionalines ir Europos perspektyvas, o ne dokumentais, kuriuos parengus nuo pat pradžių 

pradedamos plėtoti nacionalinės kaimo plėtros strategijos (64–65 dalys

106. Nepaisant to, kaimo plėtros programos atlieka gana ribotą vaidmenį pirmiau 

aprašytame daugiapakopiame procese, visų jų parengimas ir patvirtinimas iš Komisijos ir 

valstybių narių pareikalavo nemažų pastangų. Ilgas vėlavimas patvirtinant teisinį pagrindą 

(2013 m. gruodžio mėn.) turėjo įtakos programavimo dokumentų pateikimo ir patvirtinimo 

terminui; dar ir atsižvelgiant į sudėtingus KPP turinio reikalavimus, tai reiškė, kad KPP buvo 

patvirtintos ir naujos programos įgyvendintos jau prasidėjus programavimo laikotarpiui (

). 

66–

74 dalys

107. Komisija iš viso patvirtino 118 kaimo plėtros programų per 20 mėnesių laikotarpį 

(2014 m. balandžio mėn. – 2015 m. gruodžio mėn.); šie skaičiai vertintini teigiamai, palyginti 

su 94 KPP, kurios buvo patvirtintos per 24 mėnesius 2007–2013 m. programavimo 

laikotarpiu. Tačiau, nepaisant šių pastangų, KPP buvo patvirtintos vėliau nei ankstesniu 

laikotarpiu ir daugelis jų nebuvo pradėtos įgyvendinti iki 2015 m. vidurio, o kai kurios buvo 

pradėtos tik 2016 m. (

). 

75–84 dalys

108. Todėl 2017 m. pradžioje (ketvirtaisiais programavimo laikotarpio metais) dar nebuvo 

panaudota apie 90 % EŽŪFKP finansinio plano lėšų, o atitinkamas skaičius ankstesniu 

laikotarpiu buvo 83 %. Todėl iškyla rizika, kad nebus visiškai įgyvendintas finansinis planas, 

bus per daug dėmesio skiriama lėšų įsisavinimui, o dėl to gali nukentėti į rezultatus 

orientuotas požiūris, kurį remia Komisija (

).  

85–88 dalys). 
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109. Vėlavimas įgyvendinti programas pagal DFP yra bendra ir dažnai pasitaikanti problema, 

dėl kurios didėja rizika, kad pernelyg didelis dėmesys bus skiriamas įsisavinimui ir kad nauja 

DFP bus planuojama nesulaukus ES lėšų panaudojimo rezultatų apie ankstesnę programą 

(89–92 dalys

6 rekomendacija.  

). 

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija turėtų išnagrinėti galimybę suderinti ilgalaikę strategiją ir 

politikos formavimą su biudžeto ciklu ir atlikti visapusišką išlaidų peržiūrą iki naujojo daugiamečio 

biudžeto sudarymo. 

Kad būtų galima patvirtinti KPP kito programavimo laikotarpio pradžioje, Komisija turėtų laiku 

parengti savo teisėkūros pasiūlymus dėl kaimo plėtros politikos po 2020 m. 

Pageidautinas įgyvendinimo terminas: iki 2018 m. pabaigos. 

Šią ataskaitą priėmė I kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Phil WYNN OWEN, 2017 m. 

rugsėjo 27 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 

 Audito Rūmų vardu 

 

 Pirmininkas 

 Klaus-Heiner LEHNE 
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Šeši ES kaimo plėtros prioritetai ir 18 tikslinių sričių 

I PRIEDAS 

EŽŪFKP reglamento 5 straipsnyje nustatyti šeši ES kaimo plėtros prioritetai, suskirstyti į 18 

prioritetinių sričių: 

„1) skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse, 

daugiausia dėmesio skiriant šioms sritims: 

a) inovacijų skatinimui, bendradarbiavimui ir žinių bazės vystymui kaimo vietovėse; 

b) žemės ūkio, maisto produktų gamybos bei miškininkystės ir mokslinių tyrimų bei 

inovacijų ryšių stiprinimui, įskaitant siekiant geresnio aplinkosaugos valdymo ir 

aplinkosauginio veiksmingumo; 

c) mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio ir miškininkystės 

sektoriuose skatinimui; 

2) didinti ūkių perspektyvumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą visuose 

regionuose, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą, daugiausia 

dėmesio skiriant šioms sritims: 

a) visų ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimui ir palankesnių sąlygų ūkių 

restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymui, visų pirma siekiant intensyvinti 

dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, taip pat žemės ūkio įvairinimą; 

b) palankesnių sąlygų sudarymui reikiamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės 

ūkio sektoriuje ir, visų pirma, kartų kaitos palengvinimui; 

3) skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų 

perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje, daugiausia dėmesio 

skiriant šioms sritims: 

a) pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimui geriau juos integruojant į 

žemės ūkio maisto produktų grandinę taikant kokybės sistemas, kuriant žemės ūkio 

produktų pridėtinę vertę, propaguojant vietos rinkas ir pasitelkiant trumpas tiekimo 

grandines, gamintojų grupes ir organizacijas, taip pat tarpšakines organizacijas; 
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b) ūkių rizikos prevencijos ir valdymo rėmimui; 

4) atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas, 

daugiausia dėmesio skiriant šioms sritims: 

a) biologinės įvairovės atkūrimui, išsaugojimui ir didinimui, be kita ko, „Natura 2000“ 

teritorijose ir teritorijose, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, gamtiniu 

požiūriu didelės vertės ūkininkavimui skirtose teritorijose, taip pat Europos 

kraštovaizdžių būklei; 

b) vandentvarkos gerinimui, įskaitant trąšų ir pesticidų valdymo gerinimą; 

c) dirvožemio erozijos prevencijai ir dirvožemio valdymo gerinimui; 

5) skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės 

sektoriuose, daugiausia dėmesio skiriant šioms sritims: 

a) vandens naudojimo žemės ūkyje efektyvumo didinimui; 

b) energijos vartojimo žemės ūkyje ir maisto perdirbimo sektoriuje efektyvumo 

didinimui; 

c) atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų 

nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimui bioekonomikos tikslais; 

d) žemės ūkio išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimui; 

e) anglies dioksido išlaikymo ir sekvestracijos žemės ūkyje ir miškininkystėje skatinimui; 

6) skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse, 

daugiausia dėmesio skiriant šioms sritims: 

a) veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo 

lengvinimui; 

b) vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimui; 

c) prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų (IRT) didinimui, jų naudojimo skatinimui 

ir kokybės gerinimui kaimo vietovėse.“ 
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11 ESI fondų teminių tikslų 

II PRIEDAS  

BNR 9 straipsnyje

1) mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas;  

: „Siekiant prisidėti prie Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 

strategijos ir prie konkrečių fondų uždavinių pagal Sutartimi pagrįstus jų tikslus, įskaitant 

ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, įgyvendinimo, kiekvieno ESI fondų lėšomis 

remiami šie teminiai tikslai:  

2) IRT prieinamumo, naudojimo didinimas ir kokybės gerinimas;  

3) MVĮ, žemės ūkio sektoriaus (EŽŪFKP atveju) ir žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus 

(EJRŽF atveju) konkurencingumo didinimas;  

4) perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose 

sektoriuose rėmimas; 

5) prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo skatinimas; 

6) aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas;  

7) tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse 

šalinimas;  

8) tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos mobilumo rėmimas;  

9) socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija;  

10) investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir mokymąsi 

visą gyvenimą;  

11) valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir 

veiksmingas viešasis administravimas.“ 
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EŽŪFKP reglamento 5 straipsnyje

- inovacijomis, 

: „prioritetais prisidedama siekiant kompleksinių tikslų, 

susijusių su  

- aplinkos  

- ir klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos“. 
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2007–2013 m. ir 2014–2020 m. KPP pagrindinio turinio trumpas palyginimas 

III PRIEDAS 

2007–2013 m. KPP: Reglamento (EB) 
Nr. 1974/2006 II priedas 

P.S. Skaičiai susiję su II priedo pastraipomis  

2014–2020 m.: Reglamento (ES) Nr. 808/2014 
I priedas 

P.S. Skaičiai susiję su I priedo pastraipomis 
Paryškintu šriftu: nauji elementai palyginti su 
ankstesniu laikotarpiu 

3. 1 SSGG analizė 3. Ex ante vertinimas 
3.2. Pasirinkta reagavimo į stipriąsias ir silpnąsias 
savybes strategija 

4. SSGG analizė ir poreikių nustatymas, taip pat 
poreikių vertinimas, remiantis įrodymais, gautais 
atlikus SSGG analizę 

3.3 Ex ante vertinimas, kuriame be kitų dalykų 
nustatomi vidutinės trukmės ir ilgalaikiai 
poreikiai  

5. Strategijos aprašymas 

3.4 Finansinių išteklių, skirtų kaimo plėtrai per 
praėjusį programavimo laikotarpį toje pačioje 
programavimo vietovėje, poveikis 

6. Ex ante sąlygų įvertinimas 

4. Pasirinktų prioritetų pagrindimas 7. Veiksmingumo sistemos aprašymas 
5. Siūlomų priemonių aprašymas, įskaitant, 
investicinių priemonių atveju, įrodymus, kad 
pagalba skiriama tikslams, atspindintiems 
nustatytus teritorinius poreikius 

8. Pasirinktų priemonių aprašymas, įskaitant indėlį į 
tikslines sritis, atrankos kriterijų nustatymo principai, 
patikrinamumo ir kontroliuojamumo aprašymas 

6. Finansavimo planas: metinis EŽŪFKP įnašas ir 
pasiskirstymas pagal kryptis 

9. Vertinimo planas  

7. Preliminarus pasiskirstymas pagal priemones 
(eurais, per visą laikotarpį) 

10. Finansavimo planas: metinis EŽŪFKP įnašas ir 
visoms priemonėms skirto EŽŪFKP įnašo normos 
pasiskirstymas pagal regionų rūšis 

10. Informacija apie papildomumą su 
priemonėmis, kurios finansuojamos pagal kitus 
bendros žemės ūkio politikos instrumentus ir 
sanglaudos politiką 

11. Rodiklių planas 

12. 1. Stebėjimo ir vertinimo sistemų aprašymas, 
parengtas pagal išdirbių, rezultatų, atskaitos ir 
poveikio rodiklių, įtrauktų į reglamento VIII 
priedą, ir papildomų rodiklių, parodančių 
nacionalinius ir / arba regioninius poreikius, 
bendrą sąrašą 

14. Informacija apie papildomumą su kitomis ES 
priemonėmis, visų pirma su ESI fondais ir I ramsčiu 

 18. Patikrinamumo, kontroliuojamumo ir klaidų 
rizikos ex ante įvertinimas 
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KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ SPECIALIOSIOS 

ATASKAITOS 

„KAIMO PLĖTROS PROGRAMAVIMAS. REIKIA MAŽINTI SUDĖTINGUMĄ IR 

SKIRTI DAUGIAU DĖMESIO REZULTATAMS“ PASTABAS 

SANTRAUKA 

III. Naujais į 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą įtrauktais elementais, be kita ko, 

grindžiamais Europos Audito Rūmų pastabomis, sudarytas „tvirtas pagrindas būsimoms rezultatų ir 

poveikio ataskaitoms rengti“. Todėl Komisija galėjo daugiau dėmesio skirti orientavimuisi į 

rezultatus ir kartu imtis tolesnių veiksmų bei gerinti lėšų panaudojimą ir atitiktį (pvz., daug dėmesio 

skirdama išlaidoms akivaizdžios Europos pridėtinės vertės srityse, teikdama naudingą informaciją 

apie programų vykdymą ir toliau stengdamasi užtikrinti tolesnį paprastinimą Komisijos ir valstybių 

narių lygmenimis). 

IV. Komisija mano, kad labai pasistengta siekiant į 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą 

įtraukti elementus, kuriais būtų galima sudaryti „tvirtą pagrindą būsimoms rezultatų ir poveikio 

ataskaitoms rengti“. Todėl Komisija galėjo daugiau dėmesio skirti orientavimuisi į rezultatus ir 

kartu imtis tolesnių veiksmų bei gerinti lėšų panaudojimą ir atitiktį. 

Komisija taip pat mano, kad, skiriant didesnį dėmesį veiksmingumui ir rezultatams, greičiausiai bus 

lengviau siekti geresnių rezultatų. 

Lyginti programų trukmę sudėtinga, nes skiriasi šių dviejų laikotarpių reikalavimai ir formatai. 

V. Atsižvelgiant į vėlyvą teisės aktų priėmimą, dabartiniu programavimo laikotarpiu padaryta 

įgyvendinimo pažanga yra gera. 

VI. 

a) Komisija iš dalies pritaria šiai rekomendacijai ir pažymi, kad šiame etape ji negali prisiimti 

konkrečių įsipareigojimų dėl po 2020 m. teiksimų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų 

aktų. 

Vis dėlto Komisija įsipareigoja išnagrinėti galimybes toliau didinti pavienių programų tarpusavio 

derėjimą, kai bus rengiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. 

b) Komisija pritaria šiai rekomendacijai, bet šiame etape negali prisiimti konkrečių įsipareigojimų 

dėl po 2020 m. teiksimų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. 

Vis dėlto Komisija įsipareigoja išnagrinėti galimybes kuo labiau supaprastinti programavimo 

dokumentų reikalavimų struktūrą ir lygį. Šiuo klausimu jau pradėti svarstymai rengiant Komisijos 

komunikatą dėl BŽŪP modernizavimo ir supaprastinimo. 

c) Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

d) Komisija iš dalies pritaria šiai rekomendacijai. Komisija šiame etape negali prisiimti konkrečių 

įsipareigojimų dėl po 2020 m. teiksimų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, bet 

įsipareigoja išnagrinėti galimybes gerinti visos BŽŪP veiklos rezultatų vertinimą. Šiuo klausimu jau 

pradėti svarstymai rengiant Komisijos komunikatą dėl BŽŪP modernizavimo ir supaprastinimo. 

e) Komisija pritaria šiai rekomendacijai.  

f) Komisija iš dalies pritaria šiai rekomendacijai tiek, kiek politinis procesas vyko, kaip numatyta. 

VII. Komisija pritaria šiai rekomendacijai, kiek ji jai taikoma, ir mano, kad ją jau įgyvendina. 

2017 m. kovo mėn. paskelbta Komisijos baltoji knyga dėl Europos ateities ir ja pradėtos bendros 

diskusijos dėl Europos 2025 m., taip pat dėl Europos finansinės perspektyvos, kuri išsamiai 

išdėstyta 2017 m. birželio 28 d. diskusijoms skirtame dokumente dėl ES finansų ateities. Politinį 
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procesą papildys išlaidų programų veiksmingumo, efektyvumo ir Europos pridėtinės vertės 

peržiūra. Tai padės parengti naujos kartos fondus ir modernizuoti ES biudžetą. 

ĮVADAS 

8. Nacionalinės Sąjungos tikslų įgyvendinimo strategijos nustatomos partnerystės susitarimuose 

programuojant Europos struktūrinius ir investicijų fondus  . 

9. Strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimas nėra vienintelis finansavimo programų tikslas. 

10. Naujais į 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą įtrauktais elementais, be kita ko, 

grindžiamais Europos Audito Rūmų pastabomis, sudarytas „tvirtas pagrindas būsimoms rezultatų ir 

poveikio ataskaitoms rengti“. Todėl Komisija galėjo daugiau dėmesio skirti orientavimuisi į 

rezultatus ir kartu imtis tolesnių veiksmų bei gerinti lėšų panaudojimą ir atitiktį (pvz., daug dėmesio 

skirdama išlaidoms akivaizdžios Europos pridėtinės vertės srityse, teikdama naudingą informaciją 

apie programų vykdymą ir toliau stengdamasi užtikrinti tolesnį paprastinimą Komisijos ir valstybių 

narių lygmenimis). 

BŽŪP bendra stebėsenos ir vertinimo sistema sukurta prasidedant 2014–2020 m. programavimo 

laikotarpiui. Ją kartu su valstybėmis narėmis sutarta taikyti kaip bendrą platformą, siekiant skirti 

daug dėmesio programų, skirtų nustatytų politikos tikslų įgyvendinimui, pažangai  ir teikti šios 

pažangos ataskaitas. Į ją įtraukti valstybių narių programose taikytini tikslai, rodikliai, siektinos 

reikšmės ir orientyrai. 

11. Kaip Europos Audito Rūmai pripažino 18 dalyje, rengiant 2014–2020 m. reglamentavimo 

sistemą buvo pasinaudota patirtimi, įgyta ankstesniais programavimo laikotarpiais, ir atsižvelgta į 

kelias Europos Audito Rūmų rekomendacijas.  

Be to, per visą ankstesnį programavimo laikotarpį atliekant atitinkamą audito, tyrimų ir vertinimo 

veiklą pavyko gauti svarbios susijusios informacijos apie programų įgyvendinimą. 

1 langelis. Svarbios informacijos neturėjimas planuojant naują laikotarpį 

Pirma pastraipa. Kaip jau nurodyta Komisijos atsakyme į 11 dalies pastabas,  į informaciją, įtrauktą 

į 2000–2006 m. kaimo plėtros programų ex post vertinimo apibendrinimą, ir į audito veiklą, 

vykdytą per visą ankstesnį programavimo laikotarpį taip pat buvo atsižvelgta. 

Antra pastraipa. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu vertinimo rezultatus buvo galima gauti 

nuolat (nuolatinis vertinimas). 

Nors 2000–2006 m. kaimo plėtros programų ex post vertinimo apibendrinimas buvo baigtas rengti 

2012 m. vasario mėn., su dokumentų projektuose pateikta informacija Komisijos tarnybos galėjo 

susipažinti laiku. 

PASTABOS 

17. Partnerystės susitarimais taip pat ketinta sudaryti sąlygas siekti konkrečių fondų tikslų pagal 

Sutartimi pagrįstus jų tikslus. 

18. Komisija vertina Europos Audito Rūmų pripažinimą, kad 2014–2020 m. reglamentavimo 

sistema yra grindžiama patirtimi, įgyta ankstesniais programavimo laikotarpiais. 

19.  

Pirmas punktas. Kalbant apie kaimo plėtrą pažymėtina, kad geresnė intervencijos logika taip pat 

atsiranda geriau paaiškinus konkrečius politikos tikslus (toliau – tikslinės sritys) ir reikalaujant 

nustatyti pagal šiuos tikslus siektinas reikšmes. Kaimo plėtros programose taip pat labiau 

orientuojamasi į rezultatus, suteikus galimybę lanksčiau programuoti priemones, atsižvelgiant į 

įvairius šių priemonių tikslus. 
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Bendras atsakymas į 20 ir 21 dalių pastabas 

Šie šeši Sąjungos kaimo plėtros prioritetai ir atitinkamos tikslinės sritys atitinka susijusius Bendros 

strateginės programos teminius tikslus, atsižvelgiant į konkrečiai su EŽŪFKP susijusius tikslus ir 

remiantis Sutartimi pagrįstais BŽŪP tikslais. Tai visiškai dera su Bendrųjų nuostatų reglamento 

principais (20 konstatuojamoji dalis) ir nuostatomis (9 straipsnis). Taigi kaimo plėtros prioritetus ir 

BNR teminius tikslus sieja aiškus ryšys. 

22. Partnerystės susitarimai ir kaimo plėtros programos apibrėžtos pakankamai išsamiai. Bendrasis 

partnerystės susitarimų ir kaimo plėtros programų derėjimas užtikrintas koordinuotu strateginiu 

planavimu, kurį vykdė nacionalinės ir (arba) regioninės valdžios institucijos, glaudžiai 

bendradarbiaudamos su Komisijos tarnybomis, taip pat intensyviais mainais ir koordinavimo 

pastangomis įvairiais lygmenimis. Todėl negalima manyti, kad tai užtikrinti buvo paprasta. 

Antra įtrauka. Šis derėjimas užtikrintas išsamiomis Komisijos ir valstybių narių derybomis. 

23. Finansiniai ir fiziniai kaimo plėtros programų indėliai į kiekvieną iš (susijusių) teminių tikslų 

aprašyti partnerystės susitarimuose. Šie indėliai atitinka bendras visų kiekvienam teminiam tikslui 

priskirtų tikslinių sričių susijusių rodiklių vertes, todėl juos galima lengvai įvertinti kiekybiškai. 

Kaimo plėtros priemonės skirtos prioritetų ir tikslinių sričių tikslams siekti. Atsižvelgiant į įvairius 

jų tikslus, iš anksto nustatyti vieno tiesioginio priemonių ir teminių tikslų ryšio neįmanoma. Vis 

dėlto šis ryšys aiškiai matyti priskyrus priemones prie tikslinių sričių, t. y. jas  atlikus 

programavimą. 

24. Kiekybiškai įvertinti kiekvieno susijusio teminio tikslo kaimo plėtros rodikliai; jie nurodyti 

partnerystės susitarime (žr. Komisijos atsakymą į 23 dalies pastabas). Kaimo plėtros ir kitų 

Sąjungos išlaidų priemonių indėlio bendrai įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ įvertinimas 

priklauso nuo to, kaip vertinama. 

2 langelis. Pavyzdys, susijęs su 4 priemone – fizinės investicijos 

Antra pastraipa. Priemonės programavimas teisingas – ji susieta su keturiais prioritetais, prie kurių, 

kaip tikimasi, ja turėtų būti prisidedama.  

Priemonės finansinis indėlis į tikslines sritis, kurioms ji skirta, žinomas. Sudaryti finansinius planus 

pagal papriemones būtų labai sudėtinga ir tokius planus būtų sunku valdyti. 

Trečia pastraipa. Norint pasiekti prioritetais ir tikslinėmis sritimis grindžiamus politikos tikslus, 

reikia įvairių rūšių intervencinių veiksmų (taigi ir priemonių). Tai labai svarbu siekiant užtikrinti 

politikos veiksmingumą, bet dėl to nesusidaro sudėtingų kiekvieno prioriteto ir (arba) tikslinių 

sričių kombinacijų. 

27. Kampanijos (IT) KPP – puikus pavyzdys, kaip partnerystės susitarimo lygmeniu nustatytos 

priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti ESI fondų koordinavimą, buvo operatyviai išsamiai 

nustatytos su plačiajuosčiu ryšiu susijusios programos lygmeniu (žr. atsakymą į 3 langelio pirmos 

įtraukos pastabas). Panašios priemonės buvo nustatytos Airijoje. 

Kaimo plėtros programų papildomumo ir sinergijos su kitais ESI fondais, I ramsčio parama ir 

kitomis viešosiomis priemonėmis įrodymų yra. Pavyzdžiui, administraciniu lygmeniu kelios 

valstybės narės įsteigė nacionalines koordinavimo struktūras ir nustatė bendrą dalyvavimą 

stebėsenos komitetuose (DK, IE, UK/EN). 

28. Komisija aktyviai skatino užtikrinti sinergiją ir papildomumą naudojant Europos struktūrinius ir 

investicijų fondus, vis dėlto pasirinkti įgyvendinimo galimybes privalo valstybės narės. Kai kurios 

iš jų, siekdamos išvengti galimo dvigubo finansavimo, nusprendė nustatyti fondų skiriamąsias ribas. 

3 langelis. Informacijos apie papildomumą, kuri buvo pernelyg bendro pobūdžio arba 

apsiribojo skiriamųjų ribų nustatymu, pavyzdys 
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Pirma pastraipa 

Pirma įtrauka. Dėl 2 teminio tikslo partnerystės susitarime nustatyta, kad kaimo vietovėse EŽŪFKP 

veikla vykdoma kartu su ERPF veikla, koordinuojant ją su nacionaliniais ir (arba) regioniniais 

fondais, siekiant užtikrinti, kad susijusiose vietovėse būtų įrengta infrastruktūra, būtina norint 

pasiekti strategijos „Europa 2020“ naujos kartos tinklų (NKT) tikslus. Pirmiausia, siekiant užtikrinti 

išteklių koncentraciją silpnesnėse kaimo teritorijose, EŽŪFKP intervencinių veiksmų prioritetais 

nustatytos mažos, vidutinio dydžio ir mažo gyventojų tankio savivaldybės. Be to, šiose vietovėse 

EŽŪFKP paprastai finansuoja paskutinį atitinkamų intervencinių plačiajuosčio ryšio diegimo 

veiksmų etapą. Siekiant užtikrinti įvairių intervencinių veiksmų papildomumą, vietovės, kurioms 

skiriamos ERPF, EŽŪFKP, plėtros ir sanglaudos fondų investicijos, yra pažymėtos Italijos 

nacionaliniame NKT plane. Ši sinergija matyti iš kaimo plėtros programos 14 skyriaus 3 dalies. 5.1 

skyriuje pateikiama lentelė, kurioje nustatyti poreikiai pergrupuoti remiantis SSGG analize ir 

partnerystės susitarime nustatytais numatomais rezultatais, taip pat papildomumu su kitais fondais, 

atsižvelgiant į kaimo plėtros tikslus. 

Be to, kaimo plėtros programų 14 skyriaus 3 punkte aprašomas sutartas ESI fondų vadovaujančiųjų 

institucijų veiklos koordinavimo mechanizmas. 

Antra įtrauka. Komisijos nuomone, ši informacija yra pakankamai konkreti. 

Trečia įtrauka. EŽŪFKP papildo ESF. Konkreti informacija ir išsamūs duomenys pateikti, pvz., 

KPP 14 skyriuje (14.1.1 skirsnio 3 dalyje) ir 5.1 skyriuje. 

Antra pastraipa. Rumunijos kaimo plėtros programos 14 skyriuje papildomumas (su kitomis 

veiksmų programomis ir BŽŪP I ramsčio parama) aprašytas labai išsamiai. Europos Audito Rūmų 

pastaboje cituojama tik nedidelė papildomumui skirto skyriaus dalis. 

29. Komisijos gairės tik papildo teisiškai privalomas nuostatas dėl valstybių narių ataskaitų. 

30. Kaimo plėtros programose rezultatų rodiklių tikslai nustatyti tikslinių sričių lygmeniu, o indėlių 

ir (arba) išdirbių rodikliai taikomi priemonių ir (arba) papriemonių lygmeniu. 

33. Komisijos nuomone, kaimo plėtros programose poreikių ir priemonių sąsaja parodyta aiškiai. Ši 

informacija numatyta pagal programų struktūrą ir pateikiama kaimo plėtros programų 4 ir 5 

skyriuose. Be to, sąsaja su poreikiais aiškiai nustatyta 8.2 skyriuje aprašant kiekvieną priemonę. 

35. Remiantis programavimo logika, 4 skyriuje (SSGG ir poreikių nustatymas) pateiktas bendrasis 

programavimo vietovės dabartinės padėties aprašymas, pagrįstas rodikliais ir kokybine informacija, 

ir atlikta SSGG analizė. Vėliau 5 skyrius (Strategijos aprašymas) sudarytas remiantis 4 skyriumi. 

Pagrindinė dabartinio kaimo plėtros programavimo logika grindžiama tikslinėmis sritimis, todėl šie 

poreikiai ir susijusios priemonės taip pat turėtų būti grupuojami pagal tikslines sritis. 

5 langelis. Bendro pobūdžio poreikių ir (arba) iš anksto nustatytų elementų performulavimo 

pavyzdžiai 

Pirma pastraipa. Strategijai skirtoje kaimo plėtros programos dalyje aprašyti kiekvienos tikslinės 

srities poreikiai. Pavyzdžiui, Airijos kaimo plėtros programa pasižymi išsamia plataus masto 

biologinės įvairovės schema, kurią taikant galima atsižvelgti į labai konkrečius biologinės įvairovės 

poreikius sklypų lygmeniu. Toks išsamumas taikomas 10 priemonėje ir kaimo plėtros programos 

priede, bet negalėtų būti taikomas strategijai skirtoje kaimo plėtros programos dalyje. 

Antra pastraipa. Rumunijos kaimo plėtros programoje labai aiškiai nustatyta, kad reikia didinti 

darbo vietų skaičių kaimo vietovėse. 

Trečia pastraipa. Bendras poreikių nustatymas pagrįstas ex ante vertinimu bei ankstesniais 

programavimo laikotarpiais įgyta patirtimi ir yra glaudžiai susijęs su Lenkijos partnerystės 

susitarimo lygmeniu atlikta analize. Pabrėžtina, kad kai kuri svarbi informacija taip pat pateikta 
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bendrajame atitinkamų priemonių ir agrarinės aplinkosaugos bei klimato priemonių rinkinių 

aprašyme. 

36. Poreikių aprašymas apima kelis aspektus, kurie išsamiai nurodyti ir kiekybiškai įvertinti 

atliekant SSGG analizę. Pavyzdžiui, iš poreikių, kurie įvertinti kaip svarbiausi, aprašymo ir SSGG 

analizės matyti problemų, kurias pagal kaimo plėtros programą nuspręsta šalinti pirmiausia, mastas. 

Be to, poreikių prioritetai gali būti toliau nustatomi taikant atrankos kriterijus. 

Italijos Kampanijos kaimo plėtros programos 5.1 skyriuje poreikiai sugrupuoti pagal temas 

(inovacijos – 2 ir 3 prioritetai; aplinka – 4 ir 5 prioritetai; solidarumas – 6 prioritetas). Dvidešimt 

šeši pirminiai poreikiai iš 50 patenkinti pagal kaimo plėtros programų priemones, atsižvelgiant į jų 

svarbą strategijos „Europa 2020“ tikslams ir Italijos partnerystės susitarimui, EŽŪFKP tikslams ir 

papildomumui su kitais fondais. Kai kurie poreikiai susiję su regioniniais ypatumais. 

Nesant poreikių kiekybinių aprašymų, nebus sunkiau vertinimo etapu atlikti įvertinimo, nes jį 

atliekant vertinami ne poreikiai, bet kaimo plėtros programų veiksmingumas ir efektyvumas pagal 

nustatytus politikos tikslus (žr. Geresnio reglamentavimo priemonių rinkinį). Be to, atliekant 

vertinimą ex ante kiekybinio poreikių vertinimo (laikui bėgant jis gali kisti) vertė tėra sąlyginė.  

Iš ex ante vertinimų buvo matyti, kad biudžeto asignavimai ir kaimo plėtros programų tikslai labai 

suderinti. 

37. Rumunijos kaimo plėtros programoje prioritetai nustatyti renkantis priemones ir taikant atrankos 

kriterijus. 

38. Ankstesniais programavimo laikotarpiais sukaupta patirtis paaiškinta susijusių priemonių 

aprašymuose ir (arba) į juos įtraukta. Ji kartu su ex ante vertintojų pastabomis aiškiai nurodyta 

kaimo plėtros programų 5.1 skyriuje. 

Rengiant priemones taip pat atsižvelgta į viešųjų klausymų ir laikotarpio vidurio vertinimų 

rezultatus. 

40. Kaimo plėtros programose numatomi rezultatai ir atitinkami tiksliniai lygiai nustatyti ne 

pavienių priemonių (t. y. priemonių), bet tikslų (t. y. tikslinių sričių) lygmeniu. Iš tikrųjų politinių 

tikslų paprastai geriausiai galima pasiekti derinant priemones. Todėl aprašant priemones daug 

dėmesio skiriama planuojamiems veiksmams (t. y. išdirbiui). 

Pasirinktų priemonių indėlis siekiant tikslų, dėl kurių jos buvo pasirinktos, bus įvertintas atliekant 

vertinimus. 

6 langelis. Bendro pobūdžio nuorodų į kaimo plėtros tikslus pavyzdžiai 

Pirma pastraipa. Konkurencingumo padidėjimas ir darbo vietų kūrimas turėtų būti analizuojami 

vėliau. Tikslinės reikšmės nustatytos tikslų ir tikslinių sričių lygmeniu. Kiekybiškai įvertintų kaimo 

plėtros programos tikslų lentelėje nurodytos priemonės, kuriomis bus padedama siekti nustatytų 

kiekybiškai įvertintų tikslų. 

Antra pastraipa. Tikslinės reikšmės nustatytos ne priemonių, bet tikslų ir tikslinių sričių lygmeniu. 

41. Bendrasis biudžeto asignavimų derėjimas su priemonėmis ir tikslinėmis sritimis, atsižvelgiant į 

nustatytus poreikius ir kiekybiškai įvertintus tikslus, dažnai tikrintas atliekant ex ante vertinimus. Su 

šiuo vertinimu susijusi informacija nebuvo sistemingai kartojama programose, bet 2014–2020 m. 

kaimo plėtros programų ex ante vertinimų apibendrinime patvirtinta, kad atliekant daugumą ex ante 

vertinimų vertintas biudžeto asignavimų derėjimas. Programavimo etape buvo atsižvelgta į 

susijusias ex ante vertintojų rekomendacijas. 

43. Dėl kaimo plėtros pažymėtina, kad į teisinėje sistemoje nustatytą bendrą stebėjimo ir vertinimo 

sistemą (BSVS) įtrauktas, be kita ko, „bendrųjų konteksto, rezultatų ir įgyvendinimo rodiklių 

rinkinys“ ir „duomenų rinkimas, saugojimas ir perdavimas“ (sistema) (žr. Reglamento (ES) 
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Nr. 1305/2013 67 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 808/2014 14 straipsnį). Šie du elementai 

netiesiogiai atitinka abu Europos Audito Rūmų nurodytus įvykdymo kriterijus, nes valstybės narės 

negalėtų pateikti programų ir šios programos negalėtų būti patvirtintos, jei nebūtų tokios statistinės 

sistemos ir kiekybiškai įvertintų rezultatų rodiklių. 

Nepaisant to, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 808/2014 I priedo 4 dalies 2 skirsnio 7 punkte, ši 

ex ante sąlyga buvo tinkama taikyti, o tai reiškia, kad Komisija patikrino, ar į programas buvo 

įtraukti visi BSVS elementai, o jei ne – ėmėsi atitinkamų veiksmų. 

44. Buvo įvertinta ex ante sąlyga G7. Į ex ante sąlygos taikymo sritį patenka tik statistinių duomenų 

rinkimo sistemos egzistavimas. Sistemos veiksmingumą ir patikimų duomenų teikimą pirmiausia 

privalo užtikrinti valstybės narės, o Komisija tai tikrina kitomis priemonėmis. 

45. Ex ante sąlyga G7 buvo tinkama taikyti, todėl valstybės narės ją vertino. Nedaugelis jų pranešė 

apie problemas įvykdyti visus BSVS elementus (žr. Komisijos atsakymą į 43 dalies pastabas). 

47. Bendri rezultatų rodikliai taip pat nustatyti EŽŪFKP reglamente ir apibendrinti Sąjungos 

lygmeniu. 

48. Iš vykstančio pirmojo 2017 m. metinių įgyvendinimo ataskaitų vertinimo, kuris prasidėjo liepos 

mėn., matyti, kad buvo kiekybiškai įvertinti rezultatų rodikliai ir atsakyta į bendrus vertinimo 

klausimus, atsižvelgiant į kaimo plėtros programų finansavimo panaudojimo lygį. 

50. Kaimo plėtros programų veiksmingumas ir efektyvumas bus vertinamas atliekant išsamius 

vertinimus, kuriems BSVS rodikliai tėra priemonė ir bus papildomi kitais rodikliais. 

Antra įtrauka. Komisija mano, kad tie BSVS rezultatų rodikliai, kurie nevisiškai atitinka rezultatų 

rodiklių apibrėžtį, vis tiek yra pagrįsti pakaitiniai rezultatai, kurių siekiama tikslinėse srityse, dėl 

kurių jie nustatyti. 

Bendrus rodiklius reikėjo apibrėžti atsižvelgiant į klausimus, susijusius su galimybe gauti duomenis 

visose valstybėse narėse, sistemos išlaidų efektyvumą ir valstybėms narėms priimtiną 

administracinę naštą. 

7 langelis. Išdirbių / rezultatų rodiklių neteisingo klasifikavimo BSVS pavyzdžiai 

Antra pastraipa. Žr. Komisijos atsakymą į 50 dalies antros įtraukos pastabas. 

51. Komisija mano, kad šie konkrečių programų rodikliai, nors ir neatitinka rezultatų rodiklių 

apibrėžties, gali būti naudingi vertinant programas. 

52. Tam tikroms programoms naudojamų naudingų konkrečių programų rodiklių nebūtų galima 

taikyti visose valstybėse narėse, pvz., dėl duomenų rinkimo problemų. 

Siekdama sukaupti informaciją apie įgytą patirtį ir nustatyti gerąją patirtį, Komisija, įgyvendindama 

į rezultatus orientuoto ES biudžeto iniciatyvą, pradėjo dialogą su atitinkamais nacionalinių 

administravimo institucijų ir kitų tarptautinių organizacijų, įskaitant EBPO, ekspertais dėl 

veiksmingumo sistemos. Svarstant paaiškėjo, kad veiksmingumo sistema turėtų būti plėtojama 

laipsniškai ir negali būti grindžiama požiūriu, pagal kurį vienas sprendimas gali tikti visiems. 

Komisija tęsia šį dialogą su ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais ir atsižvelgs į rezultatus 

rengdama kitos daugiametės finansinės programos veiksmingumo sistemą. 

54. 2014–2020 m. reglamentavimo sistemoje nustatyta, kad reikšmingo neįgyvendinimo atveju 

Komisija galės valstybėms narėms taikyti sankcijas, atlikusi veiklos rezultatų peržiūrą (Reglamento 

(ES) Nr. 1303/2013 22 straipsnio 6 dalis) ir užbaigdama programas (22 straipsnio 7 dalis). 

Veiksmingumo rezervas tėra vienas iš elementų, kuriais skatinama daugiau dėmesio skirti 

rezultatams. Pagrindinis elementas, kuriuo skatinama orientuotis į rezultatus, yra intervencijos 

logika, kuri kartu su susijusiais išdirbio ir rezultatų rodikliais įtvirtinama kiekvienoje programoje. 
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Veiksmingumo sistemoje nustatytas mechanizmas, kurį taikant galima stebėti, ar prioritetai 

tinkamai įgyvendinami. Veiksmingumo rezervas suteikia paskatą siekti riboženklių, kurie yra būtina 

išankstinė sąlyga numatytiems rezultatams pasiekti. 

55. BNR II priede nustatyta, kokių rūšių rodikliai turėtų būti taikomi nustatant riboženklius kaip 

pagrindinius įgyvendinimo etapus ir išdirbių rodiklius: pagal teisinius reikalavimus į prioriteto 

veiksmingumo sistemą turėtų būti įtraukiamas finansinis rodiklis ir išdirbio rodiklis; rezultatų 

rodiklius reikalaujama naudoti „tik tinkamais atvejais ir glaudžiai susiejus su įgyvendinant politiką 

remiamais intervenciniais veiksmais“.  

56. Kaip nurodyta Komisijos atsakyme į 55 dalies pastabą, konkretiems rodikliams taikomi tie patys 

BNR II priede nustatyti reikalavimai. Konkrečių rodiklių pasirinkimas yra valstybių narių 

atsakomybė. 

57. Orientacinis į Komisijos reglamentą įtrauktas veiksmingumo sistemos rodiklių sąrašas buvo 

parengtas laikantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 5 straipsnio reikalavimų 

(žr. Komisijos atsakymą į 55 dalies pastabas).  

Pagal teisinę sistemą dauguma veiksmingumo sistemos rodiklių susiję su išdirbiais ir rodo 

įgyvendinimą vietos mastu. Prireikus jie papildomi pagrindiniais įgyvendinimo etapais, kurie žymi 

svarbius įgyvendinimo etapus ir yra būtini siekiant dėl 2023 m. išdirbių rodiklių nustatytų tikslų. 

Šių dviejų rūšių rodikliai apima daugumą asignavimų konkrečiam prioritetui, o finansiniai 

(bendrųjų viešųjų išlaidų) rodikliai apima visą prioritetą, todėl jais remiantis galima stebėti visą 

pažangą ir lengviau vertinti efektyvumą. 

58. Kaip nurodyta Komisijos atsakyme į 55 dalies pastabą, papildomiems rodikliams taikomi tie 

patys BNR II priede nustatyti reikalavimai. 

59. Politikos tikslų įgyvendinimas ir programų orientavimas į rezultatus priklauso nuo kelių 

tarpusavyje sąveikaujančių elementų, įskaitant gerą poreikių analizę, patikimą intervencijos logiką 

su aiškiais konkrečiais tikslais, gerai pasirinktus rezultatų rodiklius, atsispindinčius atrankos 

kriterijuose, ir gerai parengtą veiksmingumo sistemą, kurioje nustatyti realistiški ir pasiekiami 

riboženkliai ir tikslai. 

61. Pagal riboženklius turėtų būti vertinama tai, kas pasiekta 2017 m. pabaigoje. Šiuo metu 

pastebimas palyginti žemas pasiektų rezultatų lygis daugiausia susijęs su tuo, kad daugelis 

programų buvo pradėtos įgyvendinti palyginti vėlai, ir su tuo, kad norint įsibėgėti, pirmiausia 

kalbant apie investicines priemones, programoms reikia laiko. 

Iš ankstesnio programavimo laikotarpio perkeltos priemonės visiškai įtrauktos į 2014–2020 m. 

programas ir jomis visapusiškai padedama siekti šių programų tikslų. Iš tikrųjų logiška tikėtis, kad 

veiksmais, kurie jau buvo vykdomi programavimo laikotarpio pradžioje, bus labai prisidėta prie to, 

kas bus pasiekta šio programavimo laikotarpio viduryje. 

62. Į ex ante sąlygos taikymo sritį patenka tik statistinių duomenų rinkimo sistemos egzistavimas. 

Sistemos veiksmingumą ir patikimų duomenų teikimą pirmiausia turi užtikrinti valstybės narės, o 

Komisija tai tikrina ne pagal ex ante sąlygas, bet kitomis priemonėmis (žr. Komisijos atsakymą į 44 

dalies pastabas). 

63. Dabartinė veiksmingumo sistema parengta remiantis susitarimu su teisėkūros institucijomis. 

a) Komisija mano, kad veiksmingumo rezervo perskirstymas kitiems prioritetams nėra sistemos 

trūkumas: atitinkamo prioriteto ar priemonės valdytojai finansavimą praranda, todėl skatinamasis 

poveikis yra. Be to, perskirsčius lėšas prioritetams, pagal kuriuos veiksmingiau siekiama rezultatų, 

iš tikrųjų didinamas bendrasis biudžeto lėšų panaudojimo veiksmingumas. 

b) Komisijos nuomone, tai, kad negalima taikyti rezultatų rodikliais grindžiamų finansinių sankcijų, 

nėra sistemos trūkumas: apskritai Komisija negali taikyti finansinių sankcijų  remdamasi rezultatų 
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rodikliais tiek dėl laiko klausimo (rezultatus kai kuriais atvejais galima įvertinti tik praėjus nemažai 

laiko nuo išdirbių), tiek dėl išorės veiksnių įtakos. 

65. Komisija mano, kad kaimo plėtros programų vaidmuo yra daug platesnis nei vien iš anksto 

paskirstytų finansinių išteklių priskyrimas. Kiekvienoje kaimo plėtros programoje nustatoma 

Sąjungos kaimo plėtros prioritetų įgyvendinimo atitinkamomis priemonėmis strategija. Todėl reikia 

įvertinti programavimo vietovės poreikius, nustatyti atitinkamus kiekybiškai įvertintus tikslus, 

kiekvienam pasirinktam tikslui paskirti atitinkamas priemones, o priemonėms – tinkamus 

finansinius išteklius. 

67. Dauguma Europos Audito Rūmų rekomendacijų jau visapusiškai įgyvendintos, todėl atitinkami 

trūkumai pašalinti. 

70. Europos Audito Rūmų nurodytas skaičius yra bendras galimų patikrinimų skaičius. Vis dėlto ne 

visi šie patikrinimai buvo sistemingai atliekami; galutinis atliktų patikrinimų skaičius susijęs su 

vertintos programos turiniu. 

71. Komisija yra atsakinga už reglamentų įgyvendinimą; ji neturi nustatyti sudėtingų elementų ir 

turi skatinti toliau kuo labiau paprastinti procesą. 

73. Dėl partnerystės susitarimų reikėtų atsižvelgti į tai, kad dabartiniu laikotarpiu vienas bendras 

dokumentas pakeičia penkias nacionalines strategijas (po vieną kiekvienam ESI fondui), kurias  

pateikti reikalauta iš valstybių narių. 

Kalbant apie programas pažymėtina, kad didesnis bendras 2014–2020 m. laikotarpio puslapių 

skaičius taip pat atitinka didesnį programų skaičių (118, palyginti su 94). Be to, lyginti puslapių 

skaičių sudėtinga, nes skiriasi šių dviejų laikotarpių reikalavimai ir formatai. 

74. Atsižvelgiant į teisinės sistemos patvirtinimo datą, naujos programos pradėtos įgyvendinti 

anksčiau nei 2007–2013 m. programos. 

76. Komisijos įgyvendinimo taisyklių – Reglamento (ES) Nr. 808/2014 – nebuvo galima baigti 

rengti, kol nebuvo priimti susiję pagrindiniai aktai. 

Komisija ir valstybės narės dirbo tuo metu, kai buvo rengiamos ir (arba) vertinamos kaimo plėtros 

programos ir priimamos įgyvendinimo taisyklės. 

83. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu teisinė sistema patvirtinta greičiau nei 2014–2020 m. 

programa, todėl vadovaujančiosios institucijos, prieš oficialiai pateikdamos programas, turėjo šiek 

tiek laiko iš anksto pasikonsultuoti su Komisijos tarnybomis. 2014–2020 m. teisinės sistemos 

patvirtinimas užtruko šiek tiek ilgiau, daugiausia todėl, kad nebuvo šio neoficialaus išankstinio 

konsultavimosi laikotarpio. 

84. Komisija labai vertina Europos Audito Rūmų pripažinimą, kad dabartinio programavimo 

laikotarpio patvirtinimo procesas vyko greičiau. 

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu nuo pagrindinio akto patvirtinimo iki naujausios kaimo 

plėtros programos patvirtinimo praėjo 24 mėnesiai, o 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu – 39 

mėnesiai (žr. 7 diagramą). 

85. Žr. Komisijos atsakymą į 84 dalies pastabas. Dabartiniu laikotarpiu nė vienos programos 

nebuvo galima priimti, kol nepriimtas atitinkamas partnerystės susitarimas. 

86. Nepaisant to, kad naujas programas patvirtinti vėluota, šių dviejų programavimo laikotarpių 

kaimo plėtros veiksmų įgyvendinimo tęstinumas ir vėlesnė parama kaimo vietovėms buvo užtikrinti 

priėmus pereinamojo laikotarpio taisykles. 

Taip pat žr. Komisijos atsakymą į 85 dalies pastabas. 
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87. Nors absoliučiaisiais dydžiais mokėjimai tebėra mažesni nei ankstesniu laikotarpiu, 

atsižvelgiant į vėlyvą teisės aktų priėmimą, dabartiniu programavimo laikotarpiu daroma 

įgyvendinimo pažanga yra gera. 

88. Pereinamojo laikotarpio taisyklėmis užtikrintas pagal visas programas įgyvendinamų šių dviejų 

laikotarpių kaimo plėtros veiksmų tęstinumas. 

90. 

Pirmas punktas. Nepaisant to, kad pagrindiniai aktai buvo priimti vėlai ir įgyvendinimas iš pradžių 

vėlavo, įgyvendinti metinių priemonių, kurios sudaro apie 45 % viso paketo, nevėluojama, o 

įgyvendinti investicines priemones vėluojama vis mažiau. 

Antras punktas. Ši rizika sumažės taikant patobulintą 2017 m. metinę įgyvendinimo ataskaitą, 

įskaitant kiekybinį rezultatų įvertinimą ir atsakymus į bendrus vertinimo klausimus. 

Bendras Komisijos atsakymas į 91 ir 92 dalių pastabas. 

2017 m. kovo mėn. paskelbta Komisijos baltoji knyga dėl Europos ateities ir ja pradėtos bendros 

diskusijos dėl Europos 2025 m., taip pat dėl Europos finansinės perspektyvos, kuri išsamiai 

išdėstyta 2017 m. birželio 28 d. diskusijoms skirtame dokumente dėl ES finansų ateities. Politinį 

procesą papildys išlaidų programų veiksmingumo, efektyvumo ir Europos pridėtinės vertės 

peržiūra. Tai padės parengti naujos kartos fondus ir modernizuoti ES biudžetą. 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

93. Atsižvelgiant į vėlyvą pagrindinių aktų priėmimą, padaryta įgyvendinimo pažanga yra gera. 

95. Žr. Komisijos atsakymą į 10 dalies pastabas. 

Nauja kaimo plėtros teisinė sistema pasižymi keliomis savybėmis, dėl kurių vykdant politiką labiau 

orientuojamasi į rezultatus. Būtų galima paminėti, be kita ko, tokias savybes: patikslintą BSVS, 

griežtesnius tikslų nustatymo ir pranešimo apie šių tikslų siekimo pažangą reikalavimus, didesnį 

priemonių skyrimo atitinkamiems politikos tikslams lankstumą, įsteigtą veiksmingumo rezervą ir 

nustatytas ex ante sąlygas. 

96. Komisija mano, kad labai pasistengta siekiant į 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą 

įtraukti elementus, kuriais būtų galima sudaryti „tvirtą pagrindą būsimoms rezultatų ir poveikio 

ataskaitoms rengti“. Todėl Komisija galėjo daugiau dėmesio skirti orientavimuisi į rezultatus ir 

kartu imtis tolesnių veiksmų, taip pat gerinti lėšų panaudojimą ir atitiktį. 

Komisija taip pat mano, kad, skiriant didesnį dėmesį veiksmingumui ir rezultatams, tikriausiai bus 

lengviau siekti geresnių rezultatų. 

98. Atsižvelgiant į vėlyvą pagrindinių aktų priėmimą, padaryta įgyvendinimo pažanga yra gera. 

99. Būsimos politikos sistemos teisėkūros proceso etapas dar labai ankstyvas, todėl Komisija negali 

prisiimti konkrečių įsipareigojimų dėl po 2020 m. teiksimų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 

priimamų aktų. 

100. Bendrasis partnerystės susitarimų ir kaimo plėtros programų derėjimas užtikrintas ne 

formaliomis procedūromis, bet koordinuotu strateginiu planavimu, kurį vykdė nacionalinės ir (arba) 

regioninės valdžios institucijos, glaudžiai bendradarbiaudamos su Komisijos tarnybomis. Šis 

derėjimas užtikrintas intensyviais mainais ir koordinavimo pastangomis įvairiais lygmenimis. 

1 rekomendacija 

a) Komisija iš dalies pritaria šiai rekomendacijai ir pažymi, kad šiame etape ji negali prisiimti 

konkrečių įsipareigojimų dėl po 2020 m. teiksimų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų 

aktų. 
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Vis dėlto Komisija įsipareigoja išnagrinėti galimybes toliau didinti pavienių programų tarpusavio 

derėjimą rengdama būsimus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. 

b) Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad ši rekomendacija skirta valstybėms narėms. 

101. Žr. Komisijos atsakymus į 73 ir 96 dalių pastabas. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad teisės 

aktų sistema yra politinio proceso rezultatas. Komisija yra atsakinga už reglamentų įgyvendinimą; ji 

neturi nustatyti sudėtingų elementų ir turi skatinti toliau kuo labiau paprastinti procesą. 

102. Remiantis programavimo logika, nustatant poreikius vadovaujamasi bendruoju dabartinės 

padėties programavimo vietovėje aprašymu ir SSGG analize. Vėliau, naudojantis informacija, gauta 

ankstesniais etapais, iš ankstesnių vertinimų ir ex ante vertinimo, ir remiantis įgyta patirtimi, 

rengiamas strategijos aprašymas. Pagrindinė dabartinio kaimo plėtros programavimo logika 

grindžiama tikslinėmis sritimis, todėl šie poreikiai ir susijusios priemonės neišvengiamai 

grupuojami pagal tikslines sritis. 

2 rekomendacija 

Komisija pritaria šiai rekomendacijai, bet šiame etape negali prisiimti konkrečių įsipareigojimų dėl 

po 2020 m. teiksimų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. 

Vis dėlto Komisija įsipareigoja išnagrinėti galimybes kuo labiau supaprastinti programavimo 

dokumentų reikalavimų struktūrą ir lygį. Šiuo klausimu jau pradėti svarstymai rengiant Komisijos 

komunikatą dėl BŽŪP modernizavimo ir supaprastinimo. 

103. BSVS, palyginti su ankstesniais programavimo laikotarpiais, labai patobulinta. 

Užtikrinti Komisijai teikiamų duomenų patikimumą privalo valstybės narės. Komisija vertina 

valstybių narių pagal stebėjimo reikalavimus pateiktų duomenų kokybę ir prireikus imasi 

atitinkamų tolesnių veiksmų. Komisija taip pat remia valstybes nares vykdydama gebėjimų 

stiprinimo tinklų kūrimo veiklą. 

Kalbant apie bendrų rodiklių nustatymą pažymėtina, kad esama šiems rodikliams būdingų 

apribojimų, į kuriuos reikia atsižvelgti. Tai pasakytina ir apie galimybę nustatyti plataus masto 

duomenų rinkimą paramos gavėjų lygmeniu. 

104. Veiksmingumo rezervas tėra vienas iš elementų, kuriais skatinama daugiau dėmesio skirti 

rezultatams. Pagrindinis elementas, kuriuo skatinama orientuotis į rezultatus, yra intervencijos 

logika, kuri kartu su susijusiais išdirbio ir rezultatų rodikliais įtvirtinama kiekvienoje programoje. 

Veiksmingumo sistemoje nustatytas mechanizmas, kurį taikant galima stebėti, ar prioritetai 

tinkamai įgyvendinami. Veiksmingumo rezervas suteikia paskatą siekti riboženklių, kurie yra būtina 

išankstinė sąlyga numatytiems rezultatams pasiekti. 

3 rekomendacija  

Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

4 rekomendacija 

Pirma pastraipa. Komisija iš dalies pritaria šiai rekomendacijai. Komisija šiame etape negali 

prisiimti konkrečių įsipareigojimų dėl laikotarpiui po 2020 m. skirtų pasiūlymų dėl teisėkūros 

procedūra priimamų aktų, bet įsipareigoja išnagrinėti galimybes gerinti visos BŽŪP veiksmingumo 

vertinimą. Šiuo klausimu jau pradėti svarstymai rengiant Komisijos komunikatą dėl BŽŪP 

modernizavimo ir supaprastinimo.  

Antra pastraipa. Komisija pritaria šiai rekomendacijai ir mano, kad jau pradėjo ją įgyvendinti, 

pirmiausia remdamasi Kaimo plėtros vertinimo tinklo veikla. Jo veiklą sudaro, be kita ko, gerosios 

patirties praktiniai seminarai ir gebėjimų stiprinimo renginiai, skirti valstybėse narėse veikiantiems 

vertinimu suinteresuotiesiems subjektams. 



 

11 

Nacionalinio bendradarbiavimo lengvinimas yra nacionalinė kompetencija. 

5 rekomendacija 

Komisija pritaria šiai rekomendacijai.  

105. Kaimo plėtros programos yra strateginiai dokumentai, kuriuose nurodoma, kaip valstybės 

narės ir regionai ketina naudotis kaimo plėtros finansavimu atsižvelgdami į nustatytus teritorinius 

poreikius, vadovaudamiesi teisinėje sistemoje nustatytu Sąjungos prioritetų ir lėšų naudojimo 

taisyklių rinkiniu. 

106. Komisija mano, kad kaimo plėtros programos atlieka reikšmingą strateginį vaidmenį ir yra 

gerų rezultatų užtikrinimo pagrindas. 

107. Kalbant apie teisinės sistemos patvirtinimo datą, pažymėtina, kad kaimo plėtros programos 

buvo patvirtintos greičiau nei ankstesniu programavimo laikotarpiu.  

Nors programos buvo patvirtintos nuo 2015 m., šių dviejų programavimo laikotarpių kaimo plėtros 

veiksmų tęstinumas buvo užtikrintas pereinamojo laikotarpio taisyklėmis. 

108. Komisija mano, kad įgyvendinant kaimo plėtros programas nuolat daroma bendra pažanga ir 

apskritai programos įgyvendinamos visu pajėgumu. 

109. Per visą programavimo laikotarpį vykdant nuolatinę stebėsenos, vertinimo ir, jei taikoma, 

audito veiklą pavyko gauti svarbios informacijos apie programų įgyvendinimą. Kaip pripažino 

Europos Audito Rūmai (žr. 18 dalį), rengiant 2014–2020 m. reglamentavimo sistemą buvo 

pasinaudota patirtimi, įgyta ankstesniais programavimo laikotarpiais, ir atsižvelgta į kelias Europos 

Audito Rūmų rekomendacijas. 

6 rekomendacija 

Pirma pastraipa. Komisija pritaria šiai rekomendacijai, kiek ji jai taikoma, ir mano, kad ją jau 

įgyvendina. 2017 m. kovo mėn. paskelbta Komisijos baltoji knyga dėl Europos ateities ir ja 

pradėtos bendros diskusijos dėl Europos 2025 m., taip pat dėl Europos finansinės perspektyvos, kuri 

išsamiai išdėstyta 2017 m. birželio 28 d. diskusijoms skirtame dokumente dėl ES finansų ateities. 

Politinį procesą papildys išlaidų programų veiksmingumo, efektyvumo ir Europos pridėtinės vertės 

peržiūra. Tai padės parengti naujos kartos fondus ir modernizuoti ES biudžetą. 

Antra pastraipa. Komisija iš dalies pritaria šiai rekomendacijai tiek, kiek pirmesnėje dalyje 

nurodytas procesas vyko, kaip numatyta. Tikslinė įgyvendinimo data šią rekomendacijos dalį 

atitinka. 



 
Etapas Data 

APM patvirtinimas / audito pradžia 24.2.2016 

Oficialus ataskaitos projekto siuntimas Komisijai (arba kitam 
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Galutinės ataskaitos patvirtinimas po prieštaravimų procedūros 27.9.2017 

Komisijos (ar kito audituojamo subjekto) oficialių atsakymų 
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ES planuoja 2014–2020 m. laikotarpiu kaimo plėtros 
politikai skirti beveik 100 milijardų eurų iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP). 2014–2020 m. ES 
strateginės programos tikslas buvo daugiau dėmesio skirti 
rezultatams. Tačiau, siekiant šio tikslo buvo susidurta su 
nuolatine planavimo problema, kad naujas programavimo 
laikotarpis prasideda dar neturint tinkamų duomenų apie 
ankstesnio laikotarpio išlaidas ir rezultatus. 
Mes nustatėme, kad patvirtintos KPP yra ilgi ir sudėtingi 
dokumentai, kuriuose yra trūkumų, dėl kurių galima tik 
labai nedaug prisidėti prie orientavimosi į veiksmingumą ir 
rezultatus gerinimo. Didelė dalis nacionalinių institucijų 
administracinių pastangų buvo skirta tam, kad būtų 
pasiekti platūs su turiniu susiję reikalavimai. Mes taip pat 
nustatėme, kad, nepaisant Komisijos pastangų, KPP 
įgyvendinimo pradžia buvo pradėta vėlai ir kad 
planuojamų lėšų naudojimas prasidėjo lėčiau nei 
ankstesniu laikotarpiu.
Mes Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos Komisijai bei 
valstybėms narėms teikiame keletą rekomendacijų 
siekdami pagerinti būsimą programavimo procesą.
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