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SANTRUMPOS IR ŽODYNĖLIS
AEŠ

Atsinaujinantieji energijos šaltiniai
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) Nr. 1303/2013. Šiuo reglamentu nustatomos bendros taisyklės,
taikomos Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), Europos
Bendrųjų
socialiniam fondui (ESF), Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio
nuostatų
fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės
reglamentas
fondui (EJRŽF), kurių veiklos gairės pateiktos bendroje programoje
(BNR)
(toliau – Europos struktūriniai ir investicijų (ESI) fondai). Jame taip pat
išdėstomos nuostatos, kurios yra reikalingos siekiant užtikrinti ESI
fondų veiksmingumą, koordinavimą tarpusavyje ir su kitomis Sąjungos
priemonėmis.
Europos regioninės plėtros fondu siekiama stiprinti ekonominę ir
Europos
socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje padedant ištaisyti pagrindinius
regioninės
regionų pusiausvyros sutrikimus teikiant daugiausia įmonėms skirtą
plėtros fondas
finansinę paramą infrastruktūros kūrimui ir produktyvioms
(ERPF)
investicijoms, kuriomis skatinamas darbo vietų kūrimas.
ES pridėtinė vertė yra vertė, kuria ES veiksmu prisidedama prie vertės,
kurią valstybė narė būtų sukūrusi pati. Šio audito kontekste ES
pridėtinė vertė yra nauda, gaunama dėl ES bendrai finansuotų
(ES) pridėtinė
produktyvių investicijų, kaip antai mažųjų ir vidutinių įmonių
vertė
konkurencingumo didinimo, geresnio vietos ir regionų poreikių
nustatymo ir sprendimo, ilgalaikio užimtumo ir didesnių inovacijos
galimybių.
Tai penki atskiri fondai – Europos regioninės plėtros fondas (ERPF),
Europos socialinis fondas (ESF), Sanglaudos fondas (SF), Europos
žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir
Europos
struktūriniai ir
žuvininkystės fondas (EJRŽF) – remiantys Europos Sąjungos pažangaus,
investicijų fondai tvaraus ir integracinio augimo strategijos įgyvendinimą visoje
(ESI fondai)
Sąjungoje, taip pat remiantys su konkrečiu fondu susijusių misijų
vykdymą, atsižvelgiant į septynerių metų daugiametės finansinės
programos biudžeto laikotarpio politikos sistemą.
MTTP
Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
MVĮ
Mažos ir vidutinės įmonės
Teigiamas projektų poveikis susijusiems regionams, pavyzdžiui,
padidėjęs užimtumas, konkurencingumas ir verslumas, sustiprėjusi
inovacija, geresni įmonių išlikimo lygiai, finansinės paramos ir
Netiesioginiai
projektų
bendradarbiavimo su universitetais / tyrėjais tarpusavio ryšys siekiant
rezultatai
stiprinti inovaciją ir konkurencingumą, geresnė įgūdžių arba žinių bazė,
verslo konsultacijos ir ryšių užmezgimas su kitomis panašiomis
organizacijomis.
Teisingas ir skaidrus ES biudžeto valdymas, laikantis Finansinio
Patikimas finansų
reglamento ir ypač jame nustatytų ekonomiškumo, efektyvumo ir
valdymas
veiksmingumo principų.
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Praradimai dėl
savaimingumo

Programos
laikotarpis
Projekto išdirbiai
Rodiklis
RVP
SESV

Stebėjimas

Strategija
„Europa 2020“

Tiesioginiai
projektų
rezultatai

Tvarūs projektų
rezultatai

Vadovaujančioji
institucija (VI)

Savaimingumo efektas pasireiškia tada, kai finansavimas teikiamas
paramos gavėjams, kurie būtų padarę tą patį pasirinkimą net ir
negaudami pagalbos. Tokiais atvejais rezultatai negali būti siejami su
politika, o paramos gavėjui sumokėta pagalbos suma neturi jokio
poveikio. Taigi išlaidų dalis, dėl kurios atsiranda savaimingumo efektas,
natūraliai yra neveiksminga, kadangi ji nepadeda siekti tikslų. Šio
audito kontekste tai situacija, kai subsidijuojamas projektas būtų
buvęs visiškai ar iš dalies įgyvendintas ir be dotacijos paramos.
Daugiametis laikotarpis, kuriuo planuojamos ir įgyvendinamos ERPF
politikos išlaidos.
Projekto teikiama išeiga.
Išmatuojamas tikslo pakaitalas, kuris suteikia naudingos informacijos
vertinant, kokiu mastu buvo pasiektas tikslas.
Regioninė veiksmų programa
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo
Nuolatinė funkcija, skirta naudojant sistemingą duomenų apie
nustatytus rodiklius rinkimą pateikti vykdomos vystomosios
intervencijos vadovybei ir pagrindinėms suinteresuotosioms šalims
rodmenis apie daromą pažangą ir tikslų pasiekimą bei pažangą
panaudojant skirtas lėšas (Šaltinis: EBPO Paramos vystymuisi komiteto
žodynėlis).
Strategija „Europa 2020“ – tai ES ekonomikos augimo strategija 2010–
2020 m., siekiant atsigauti po finansų krizės. Ji išskaidyta į penkis
pagrindinius tikslus, susijusius su užimtumu, moksliniais tyrimais ir
technologine plėtra, klimatu / energetika, švietimu, socialine
įtrauktimi ir skurdo mažinimu.
Pokyčiai, kurie paveikia asmenis, į kuriuos tiesiogiai orientuota
intervencija, dėl dalyvavimo joje (pavyzdžiui, padidėjusi gamyba,
našumas, pardavimai, apyvarta arba eksportas; pagerėjęs verslumas ir
konkurencingumas; pristatyti nauji produktai arba paslaugos; sukurtos
arba išlaikytos darbo vietos).
Ilgos trukmės projektų rezultatai. Pagrindinis rodiklis matuojant
projekto rezultatų tvarumą yra tolesnis projekto teikiamos grynosios
naudos srautas. Pavyzdžiui, užbaigus projektą, teisiniu tvarumo
laikotarpiu ir po jo projektas turėtų teikti tinkamą finansinės ir
ekonominės grąžos sąnaudų atžvilgiu lygį; padidinti gamybą, našumą,
užimtumą, konkurencingumą ir verslumą bei gerinti inovaciją.
Nacionalinė, regiono arba vietos valdžios institucija (ar kita viešoji arba
privačioji įstaiga), kurią valstybė narė paskyrė valdyti veiksmų
programą. Į jos funkcijas įeina finansuotinų projektų atranka, projektų
įgyvendinimo stebėjimas ir ataskaitų apie finansinius aspektus ir
pasiektus rezultatus teikimas Komisijai. Be to, vadovaujančioji
institucija yra įgaliota po Komisijos, Europos Audito Rūmų arba
valstybės narės susijusios institucijos atliktų auditų taikyti finansines
pataisas paramos gavėjų atžvilgiu.
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Veiksmų
programa (VP)

VP nustatyti valstybės narės ar regiono prioritetai ir konkretūs tikslai
bei aprašyta, kaip finansavimas (ES bei nacionalinis viešasis ir
privatusis bendrasis finansavimas) bus panaudotas konkrečiu
laikotarpiu (šiuo metu septynerius metus) projektams finansuoti. VP
projektai turi padėti siekti tam tikro skaičiaus tikslų. Finansavimas
skiriamas iš ERPF. VP rengia valstybė narė ir, prieš atliekant bet kokius
mokėjimus iš ES biudžeto, VP turi patvirtinti Komisija. VP gali būti
keičiamos jų programavimo laikotarpiu tik tuo atveju, jei abi šalys dėl
to susitaria.
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SANTRAUKA
ERPF parama produktyvioms investicijoms į įmones
I.

Daugiau kaip 75 milijardai eurų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų buvo

skirta produktyvioms investicijoms į įmones nuo 2000 iki 2013 m. ir daugiau kaip 68
milijardus eurų planuojama skirti šiam tikslui 2014–2020 m. laikotarpiu.
Kaip vykdėme savo auditą
II.

Atlikdami savo auditą siekėme įvertinti, ar šios lėšos buvo valdomos taip, kad būtų

užtikrintas išdirbių ir rezultatų tvarumas, ir nustatyti svarbiausius jam poveikį darančius
veiksnius.
III.

Mes išnagrinėjome 41 užbaigtą produktyvių investicijų projektą, kuris buvo 2000–

2013 m. bendrai finansuotas iš ERPF pagal aštuonias veiksmų programas Austrijoje, Čekijoje,
Vokietijoje, Italijoje ir Lenkijoje. Tai apėmė VP, kuriomis buvo paremti audituoti projektai,
peržiūrą, projektų atranką, stebėjimą, ataskaitų teikimą ir vertinimą.
Ką nustatėme
IV.

Mes darome bendrą išvadą, kad daugumos audituotų projektų rezultatai buvo tvarūs.

Tačiau didelės dalies audituotų projektų rezultatai buvo netvarūs arba tik iš dalies tvarūs
daugiausia dėl nepakankamo dėmesio tvarumui valdant ERPF paramą produktyvioms
investicijoms 2000–2013 m.
V.

Pagal ES teisinę sistemą nustatyti tvarumo reikalavimai buvo vykdomi visuose

regionuose, kur buvo atliekamas auditas. Vykdant audituotus projektus iš esmės buvo gauti
planuoti išdirbiai. Dauguma atvejų nupirktas turtas ir kiti išdirbiai vis dar egzistavo ir buvo
naudojami audito metu.
VI.

Tuo metu, kai buvo atliekamas auditas, vykdant daugumą audituotų projektų vis dar

buvo gaunami numatyti tiesioginiai rezultatai, daugiausia susiję su darbo vietų kūrimu,
geresnėmis galimybėmis gauti finansavimą ir paskolas, gamybos ir našumo didinimu. Tačiau
penktadaliu atvejų tuo metu, kai jie buvo užbaigti, pasiekti rezultatai ilgiau neišsilaikė. Be to,
beveik pusėje audituotų projektų nebuvo įmanoma visapusiškai įvertinti tvarumo pasibaigus
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tvarumo laikotarpiui, kadangi ne visuomet buvo galima gauti informaciją, nes ji ne visada
buvo renkama (arba bent jau ne nuolatos) ir todėl, kad pasibaigus saugojimo laikotarpiui jau
nebuvo galima gauti atitinkamų dokumentų.
VII.

Tais atvejais, kai rezultatai nebuvo tvarūs, buvo įvairių tai paaiškinančių priežasčių.

Nors kai kuriais atvejais paramos gavėjai priežasčių aiškiai negalėjo kontroliuoti dėl išorės
veiksnių, kaip antai ekonomikos krizės arba nacionalinių teisės aktų pakeitimų, kitais atvejais
priežastys buvo susijusios su valdymo trūkumais. Pagrindinė to priežastis buvo
nepakankamas dėmesys tvarumui įvairiais ES lėšų valdymo lygmenimis: veiksmų programose
nebuvo veiksmingai skatinamas tvarumas; taikant atrankos procedūras nebuvo pakankamai
atsižvelgta į gerų ilgalaikių rezultatų pasiekimo sąlygas; rezultatų stebėjimas ir ataskaitų apie
juos teikimas užbaigus projektą buvo silpnas bei buvo taikyti prasti veiksmingumo rodikliai;
taisomosios priemonės, kurių buvo imtasi, kai nebuvo pasiekti tikslai ar nebuvo laikomasi
teisinių tvarumo reikalavimų, buvo taikomos nenuosekliai; ir Komisija nepakankamai
dėmesio skyrė tvarumo aspektams tvirtindama VP.
Ką rekomenduojame
VIII. 2014–2020 m. laikotarpiu reglamentavimo sistema padėtį šiuo atžvilgiu padėjo
pagerinti. Vis dėlto tam, kad šiuo programos laikotarpiu būtų pasiektas rezultatų tvarumas ir
kad laikotarpiu po 2020 m. būtų tvarumo požiūriu pagerinta atitinkamų programų
koncepcija, reikia imtis papildomų veiksmų. Todėl mes rekomenduojame, kad:
•

Valstybės narės turėtų skatinti iš ERPF finansuojamų produktyvių investicijų tvarių
rezultatų pasiekimą VP programavimo lygmeniu, visų pirma šiais būdais:
 daugiau dėmesio skirti tam, kad būtų nustatytos ir sumažintos tvarių rezultatų
pasiekimui kylančios rizikos,
 geriau išanalizuoti įvairių rūšių įmonių poreikius, įskaitant poreikį skirti viešąjį
finansavimą, siekiant išvengti praradimo dėl savaimingumo.

•

Tvirtinant veiksmų programas, Komisija turėtų atskirai išnagrinėti, kokių priemonių
valstybės narės imasi dėl išdirbių ir rezultatų tvarumo.
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•

Valstybės narės turėtų taip pagerinti savo atrankos procedūras ir kriterijus, kad būtų
atsižvelgta į praradimo dėl savaimingumo riziką ir būtų remiami tik tokie produktyvių
investicijų projektai, kurie gali pasiekti tinkamų ilgalaikių rezultatų.

•

Valstybės narės turėtų vykdyti tinkamą ir nuoseklų stebėjimą ir ataskaitų teikimą:
 naudodamos iš anksto nustatytus atitinkamus rodiklius, skirtus išdirbiams ir
rezultatams, o kartu ir ilgalaikiams rezultatams VP lygmeniu, išmatuoti, tačiau
išlaikydamos suvaldomą rodiklių skaičių;
 nustatydamos stebėjimo ir ataskaitų teikimo procedūras, skirtas naudoti užbaigus
projektą ir per tvarumo laikotarpį, kurios turėtų būti aprašytos susitarimuose dėl
dotacijų;
 gerindamos svarbių duomenų rinkimą ir naudojimą.

•

Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad veiksmų programų arba ES lygmeniu
atliekami ex post vertinimai apimtų įvairius tvarumo laikotarpio pabaigoje ir vėliau
gautų rezultatų tvarumo aspektus. Šio vertinimo rezultatai turėtų būti naudojami
rengiant būsimas ES paramos verslui schemas.

•

Komisija turėtų užtikrinti, kad valstybės narės nuosekliai taikytų aiškias taisomąsias
priemones, įskaitant susigrąžinimo priemones, tais atvejais, kai projektai neatitinka ES
teisinių tvarumo reikalavimų.

•

Kai valstybės narės nustato privalomus tikslus projekto lygmeniu, jos turėtų nustatyti
aiškias taisomąsias priemones ir jas nuosekliai taikyti.
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ĮVADAS
ERPF parama produktyvioms investicijoms ir įmonėms
ES politikos tikslai
1.

Jau daugiau kaip 15 metų Sąjungai dedant pastangas skatinti savo ekonomikos

pažangą, ypatingas dėmesys buvo skiriamas geresniam našumui, verslumui,
konkurencingumui, ekonomikos augimui, užimtumui ir inovacijai. Parama įmonių
investicijoms Europos regionuose buvo įtraukta į dvi pagrindines ES strategijas:
•

2000 m. Lisabonos strategiją 1, kurios tikslas – paversti ES „konkurencingiausia ir
dinamiškiausia žiniomis grindžiama ekonomika pasaulyje, pajėgia užtikrinti tvarų
ekonomikos augimą, turinčia daugiau ir geresnių darbo vietų bei didesnę socialinę
sanglaudą“ ir

•

strategiją „Europa 2020“ 2, pagal kurią nuo 2010 m. buvo siekiama didinti augimą ir
užimtumą taikant įvairias vedamąsias iniciatyvas, iš kurių viena daugiausia dėmesio
skyrė pramonės politikai, skirtai pagerinti verslo aplinką, ypač orientuojantis į MVĮ.

ERPF parama įmonėms
2.

ES strategijos, skirtos Europos regionams, yra įgyvendinamos pasitelkiant tam tikrą

nacionalinių ir Europos struktūrinių fondų (nuo 2014 m. – Europos struktūrinių ir investicijų
fondų (ESI fondų)) derinį. Svarbiausias iš šių fondų, Europos regioninės plėtros fondas (ERPF),
teikė tiesiogines investicijas į skirtingų rūšių ir dydžių įmones.
3.

Nuo 2000 m. iki 2013 m. ERPF reglamentuojančiuose teisės aktuose 3 buvo reikalaujama,

kad fondai prisidėtų prie produktyvių investicijų, skirtų kurti ir išsaugoti tvarias darbo vietas,

1

Žr. pirmininkaujančios valstybės išvadas Europos Vadovų Taryboje Lisabonoje 2000 m. kovo 23
ir 24 d. (taip pat vadinamas „Lisabonos darbotvarke“).

2

2010 m. kovo 3 d. COM(2010) 2020 final „Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija
„Europa 2020“.

3

1999 m. birželio 21 d. Reglamento (EB) Nr. 1261/1999 dėl Europos regioninės plėtros fondo
(OL L 161, 1999 6 26, p. 43) 2 straipsnio 2 dalis ir 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir
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taikant priemones, kuriomis taip pat skatinamas vietos ir regionų vystymasis. Komisija
apibrėžia produktyvias investicijas kaip investicijas į įmonių pagrindinį kapitalą arba
nematerialųjį turtą, kuris turi būti naudojamas produktų gamybai ir paslaugų teikimui, tokiu
būdu prisidedant prie bendrojo kapitalo formavimo ir užimtumo. Šiomis priemonėmis visų
pirma (bet ne tik) buvo siekiama teikti paramą MVĮ.
4.

ERPF taikymo sritis 2014–2020 m. laikotarpiu iš principo apima tik paramą tvarių darbo

vietų kūrimui ir išsaugojimui mažose ir vidutinėse įmonėse. Vis dėlto išimties tvarka
produktyviomis investicijomis gali pasinaudoti ir didelės įmonės, jei jos susijusios su
bendradarbiavimu su MVĮ ir prisideda prie mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir
inovacijos stiprinimo arba perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio ekonomikos 4.
ERPF produktyvioms investicijoms teikiama svari finansinė parama
5.

Planuojama, kad tiesioginei paramai įmonėms ir inovacijoms iš ERPF 2000–2020 m. bus

skirta beveik 143 milijardai eurų. Tai reiškia, kad iš viso privačiam sektoriui skirta maždaug
trečdalis visos ERPF lėšų sumos. 1 diagramoje yra parodyti produktyvioms investicijoms
2000–2020 m. skirti asignavimai, I priede pateikta išsami informacija apie kiekvieną valstybę
narę. Priklausomai nuo valstybių narių ir regionų, ERPF bendro finansavimo normos
paprastai sudarė nuo 25 % (palyginti turtinguose regionuose) iki 85 % (skurdesniuose
regionuose).

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo (OL L 210, 2006 7
31, p. 1) 3 straipsnis.
4

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl
konkrečių su Europos regioninės plėtros fondu ir investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų
kūrimą tikslu susijusių nuostatų (OL L 347, 2013 12 20, p. 289) 3 straipsnis.
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1 diagrama. ERPF asignavimai produktyvioms investicijoms 2000–2020 m. laikotarpiu
milijardai eurų
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Šaltinis: Europos Komisija.

ERPF programų pasidalijamasis valdymas
6.

Struktūrinių fondų projektai yra bendrai finansuojami iš ES biudžeto kartu su

nacionalinės ar regioninės valdžios institucijomis. Projektų finansavimui yra taikomos
taisyklės ir sąlygos, kurios yra nustatytos iš dalies ES ir iš dalies valstybių narių lygmeniu. Taigi
lėšų valdymas yra pasidalijamasis. Pagal Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) valdymo
sistemą vadovaujančiosios institucijos (VI) parengė veiksmų programas (VP), valdė veiksmų
programų įgyvendinimą, įdiegė ir eksploatavo savo valdymo ir kontrolės sistemas ir teikė
metines įgyvendinimo ataskaitas Komisijai. Vykdydamos einamąjį valdymą, šios institucijos
buvo atsakingos už projektų atranką ir stebėjimą, įgyvendinimą, tikrinimą ir vertinimą 5.
7.

Komisija savo ruožtu paskelbė gaires dėl veiksmų programų parengimo, tuomet

patvirtino jas ir prižiūrėjo valdymo ir kontrolės sistemų įdiegimą ir eksploatavimą valstybėse
narėse. Konkrečiai, ji stebėjo VP įgyvendinimą, visų pirma naudodama valstybių narių
įgyvendinimo ataskaitas ir dalyvaudama stebėjimo komitetuose. Be to, ji galėjo prašyti

5

Informaciją apie ES valdymo ir kontrolės sistemas, taikomas pagal ERPF 2000–2020 m.
teikiamai paramai, galima rasti šiuo adresu:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/.

13

pateikti konkrečią informaciją (įskaitant projektų atrankos duomenis iš vadovaujančiųjų
institucijų) bet kuriuo metu iki galutinio programų užbaigimo.
Projektų rezultatų tvarumas
Tvarumo sąvoka
8.

Šio audito metu mes apibrėžiame tvarumą kaip projekto gebėjimą išlaikyti savo teikiamą

naudą ilgą laiką po projekto užbaigimo. Pagrindinis požymis, kad vykdant projektą buvo
pasiekta tvarių išdirbių ir rezultatų, yra tolesnis projekto teikiamos grynosios naudos srautas
po to, kai projektas buvo užbaigtas, tiek teisiniu tvarumo laikotarpiu, tiek po jo (žr. 12–
15 dalis). Bendrai finansuojamos produktyvios investicijos turėtų suteikti finansinę ir
ekonominę grąžą sąnaudų atžvilgiu, padidinti gamybą, našumą, užimtumą, konkurencingumą
ir verslumą bei stiprinti inovaciją. Remiamos operacijos taip pat turėtų teikti ilgalaikę naudą
regionams, kuriuose jos vykdomos.
9.

Šio audito kontekste išdirbiai turėtų būti suprantami kaip projekto teikiama išeiga

(veiksmai, paslaugos, projekto įrenginių naudojimas, žinios ir įgūdžiai). Rezultatai yra
tiesioginių paramos gavėjų jaučiami pokyčiai jiems baigus dalyvauti intervencijoje
(pavyzdžiui, padidėjusi gamyba, našumas, pardavimai, apyvarta ar eksportas; pagerėjęs
verslumas ir konkurencingumas; pristatyti nauji produktai arba paslaugos; sukurtos arba
išsaugotos ilgalaikės darbo vietos) ir teigiamas projektų poveikis susijusiems regionams.
10. Keliose savo ankstesnėse ataskaitose 6 mes atkreipėme dėmesį į riziką, susijusią su ES
finansuojamos infrastruktūros tvarumu, įskaitant problemas, susijusias su projektų išdirbių ir
rezultatų išsaugojimu. Nepakankamas tvarumas ir nepakankamas dėmesys šiam projektų
valdymo aspektui gali sumažinti viešųjų intervencijų veiksmingumą.

6

Specialioji ataskaita Nr. 9/2010 „Ar ES struktūrinių priemonių lėšos namų ūkių reikmėms
skirtam vandeniui tiekti naudojamos tinkamiausiai?“; Specialioji ataskaita Nr. 2/2015 „ES
finansavimas Dunojaus upės baseino miesto nuotekų valymo įrenginiams: norint padėti
valstybėms narėms pasiekti ES nuotekų politikos tikslus, būtinos tolesnės pastangos“; ir
Specialioji ataskaita Nr. 6/2014 „Sanglaudos politikos fondų parama atsinaujinančiosios
energijos gamybai – ar pasiekta gerų rezultatų?“.
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11. Siekiant užtikrinti tvarumą, būtina griežta analizė ir strategija programos ar projekto
formulavimo etape. Svarbių parengiamųjų priemonių galima imtis jau planavimo etape,
siekiant nustatyti, ką norimą pasiekti ir išlaikyti ilguoju laikotarpiu finansuojant konkrečią
investiciją. Taip pat būtinas tinkamas stebėjimas per visą projekto įgyvendinimo ciklą ir
vėliau. Tvarumo užtikrinimas taip pat reikalauja tvirtų institucijų ir privačiojo sektoriaus
paramos gavėjų, kurie garantuoja veiksmingą paramą tolesnėms operacijoms per projekto
ekonominį įgyvendinimo ciklą. Remiantis Europos Parlamento tyrimu 7, su struktūriniais
fondais ir Sanglaudos fondu susijusios viešojo sektoriaus įstaigos tvarumo klausimu domėjosi
labai ribotai ir dėl to galima gauti tik labai neišsamius duomenis apie iš ERPF bendrai
finansuojamų projektų rezultatų tvarumą.
Reglamentavimo sistema
12. ES reglamente dėl ERPF nustatytas teisinis reikalavimas dėl tvarumo. Iš esmės jame
reikalaujama, kad įmonės išsaugotų projekto išdirbius / įsigytą turtą penkerius metus (arba
išimties tvarka trejus metus MVĮ atveju 8, jei taip nusprendžia atitinkama valstybė narė), kad
nereikėtų grąžinti skirto ERPF bendrojo finansavimo. Atsižvelgiant į tai, kad šis teisės aktuose
nustatytas tvarumas taikomas tik išdirbiams / nupirktam turtui ir kad jis apima ne ilgesnį kaip
penkerių metų laikotarpį, jis skiriasi nuo tvarumo sąvokos, kuri yra paaiškinta pirmiau ir kuri
naudojama atliekant šį auditą.
13. Ilgainiui reikalavimas dėl tvarumo laikotarpio trukmės tapo griežtesnis. 2000–2006 m.
laikotarpiu vadovaujančiosios institucijos turėjo susigrąžinti atitinkamą ERPF bendro
finansavimo sumą ir informuoti Komisiją, jei projektas buvo iš esmės pakeičiamas 9 per
7

Tyrimas tema „Tvarumo aspektas vertinant įmonėms iš Struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo
suteiktos paramos veiksmingumą“, kurį užsakė Europos Parlamento Biudžeto kontrolės
komitetas, 2013 m.

8

MVĮ yra įmonės, kuriose dirba mažiau nei 250 asmenų ir kurių metinė apyvarta neviršija 50
milijonų eurų arba bendra metinio balanso suma neviršija 43 milijonų eurų. Tai taikytina
visiems sektoriams, įskaitant labai mažas įmones. Žr. MVĮ apibrėžtį,
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en

9

Žr. Reglamento Nr. 1260/1999 30 straipsnio 4 dalį. Esminis pakeitimas būtų toks „pakeitimas,
kuris turi įtakos jo pobūdžiui arba įgyvendinimo sąlygoms arba įmonei ar viešajai įstaigai
suteikia nepagrįstą pranašumą ir kurį lemia pasikeitęs infrastruktūros elemento nuosavybės
pobūdis arba pasikeitusi produktyvios veiklos vieta“.
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penkerius metus nuo sprendimo skirti paramą. 2007–2013 m. 10 teisės aktuose nustatyti
reikalavimai buvo panašūs, tačiau penkerių metų laikotarpio pradžios momentas buvo
perkeltas nuo sprendimo dėl dotacijos priėmimo datos į projekto užbaigimo datą. Be to,
buvo pradėta taikyti nuobauda įmonėms, kurios perkelia savo produktyvią veiklą toje pačioje
valstybėje narėje arba tarp valstybių narių.
14. 2010 m. tvarumo reikalavimo taikymo sritis buvo susiaurinta įtraukiant tik investicijų į
infrastruktūrą arba produktyvių investicijų operacijas. Be to, siekiant sušvelninti po
ekonomikos krizės paramos gavėjams tenkančią naštą, buvo nustatyta šių reikalavimų išimtis
tuo atveju, kai produktyvi veikla nutraukiama dėl netyčinio bankroto 11.
15. Svarbi naujovė, susijusi su 2014–2020 m. ESI fondų teisiniais tvarumo reikalavimais, yra
tvarumo laikotarpio pradžios momento sugriežtinimas, jį susiejant su projekto galutinio
mokėjimo data arba data, nustatyta sprendime dėl valstybės pagalbos. Be to, ES bendras
finansavimas turi būti grąžintas, jei produktyvi veikla per 10 metų perkeliama už ES ribų,
išskyrus atvejus, kai paramos gavėjas yra MVĮ12. Produktyvių investicijų intervencijos logika
pagal ERPF, įskaitant su tvarumu susijusius aspektus, yra išsamiai aprašyta II priede.
AUDITO APIMTIS IR METODAS
16. Atliekant auditą, kuris apėmė laikotarpį nuo 2016 m. liepos mėn. iki 2017 m. birželio
mėn., buvo siekta atsakyti į klausimą, ar ERPF produktyvių investicijų į įmones projektai buvo
valdomi taip, kad būtų užtikrintas išdirbių ir rezultatų tvarumas.

10

Žr. 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias
nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo
(OL L 210, 2006 7 31, p. 25), 57 straipsnį.

11

2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 539/2010, iš dalies
keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 158, 2010 6 24, p. 1).

12

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (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
taikytinos bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui,
Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios
nuostatos, (OL L 347, 2013 12 20) 71 straipsnis.
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17. Pirmoje šios ataskaitos dalyje mes nagrinėjame išdirbių tvarumą, antroje dalyje –
(tiesioginių ir netiesioginių) rezultatų tvarumą. Mes įvertinome tvarumą pasibaigus teisiniam
tvarumo laikotarpiui ir tuo metu, kai buvo atliekamas auditas. Trečioje dalyje mes pažymime
pagrindines priežastis, dėl kurių produktyvios investicijos nebuvo pakankamai tvarios, bei
gerąją praktiką, kurią nustatėme atlikdami auditą. Šiuo atžvilgiu mes išnagrinėjome atsakingų
valstybių narių valdžios institucijų ir Komisijos funkcijas. Tai apėmė VP, kuriomis buvo
paremti audituoti projektai, peržiūrą, projektų atranką, stebėjimą, ataskaitų teikimą ir
vertinimą. Paskutinėje dalyje mes nagrinėjame su tvarumu susijusius pagerinimus 2014–
2020 m. programos laikotarpiu. Mes taip pat nagrinėjame 2014–2020 m. ESI fondų
reglamentų pakeitimus, skirtus padidinti rezultatų tvarumo potencialą.
18. Mes išnagrinėjome 41 užbaigtą produktyvių investicijų projektą, kuris buvo bendrai
finansuotas iš ERPF pagal aštuonias VP Austrijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Lenkijoje,
įgyvendintas 2000–2013 m. laikotarpiu ir kurio tvarumo laikotarpis pasibaigia laikotarpiu nuo
2006 iki 2018 m. Visus projektus mes esame anksčiau auditavę patikinimo pareiškimo
kontekste, tikrindami jų atitiktį reglamentavimo reikalavimams. Jie buvo atrinkti remiantis
imties dydžiu, pasirinktu atliekant ankstesnį auditą susijusiose valstybėse narėse, ir jų
finansiniu dydžiu. Daugumos projektų atveju tai – investicijos į įmones įvairiuose gamybos
sektoriuose (pavyzdžiui, plieno ar akmens produktų, automobilių dalių, sanitarinės įrangos,
pramonės prietaikų), energetikos sektoriuje (anglių, atsinaujinančiųjų energijos išteklių) ir
turizmo (viešbučių) sektoriuje. Kai kurie jų apėmė MTTP investicijas. Projektų vertė siekė nuo
0,1 iki 91,7 milijono eurų. Paramos gavėjai paprastai apėmė nuo mažo iki vidutinio dydžio
įmones. Audituotų projektų ir veiksmų programų, pagal kurias jie buvo finansuojami, sąrašas
pateiktas III priede.
PASTABOS
Audituotų projektų išdirbiai daugiausia buvo tvarūs
19. Audituotų projektų atveju mes pirmiausia patikrinome, ar visi išdirbiai buvo gauti kaip
buvo planuota. Tuomet įvertinome, ar jie iš tikrųjų buvo toliau išlaikyti savo pradinėje
buvimo vietoje ir nebuvo visiškai arba iš dalies perleisti teisės aktuose nustatytu privalomu
tvarumo laikotarpiu (3 ar 5 metus), t. y. jie negalėjo būti parduoti ir atitinkama ekonominė

17

veikla negalėjo būti perkelta į kitą vietą ES viduje ar už jos ribų. Mes taip pat patikrinome, ar
jie buvo naudojami toje pačioje gamybos vietoje, išskyrus atvejus, kai jie buvo pakeisti ne
mažesnę rinkos vertę turinčiu turtu, kuris buvo įsigytas projekto paramos gavėjo lėšomis.
20. Visuose ES regionuose, kuriose buvo atliekamas auditas, veiksmų programose taikomos
teisinės tvarumo sąlygos iš esmės atitiko susijusius ES teisės aktus 13. Jokiuose audituotuose
projektuose, išskyrus vieną, mes nenustatėme, kad būtų padaryta esminių nuosavybės
pobūdžio korekcijų ar pakeitimų arba produktyvi veikla būtų nutraukta iki tvarumo
laikotarpio pabaigos.
21. Iš esmės, užbaigus projektus, tikrinti projektai buvo pasiekę numatytus išdirbius 14.
Išdirbiai dažniausiai buvo produktų gamybai ar apdorojimui naudojamų ūkio objektų, kaip
antai gamybos cechų ir gamybos linijų, įskaitant įvairiuose pramonės sektoriuose
naudojamus įrenginius ir įrangą, įsigijimas (pavyzdžiui, maisto, chemijos, plastiko ir metalo
dirbinių, sanitarinių įrenginių, automobilių dalių, energetikai arba atsinaujinantiesiems
energijos ištekliams naudojamų statinių ar jų dalių sektoriuose). Dotacijos taip pat buvo
skirtos paslaugų ar turizmo sektorių įmonėms, pavyzdžiui, parama spaustuvėms ir viešbučių
renovacijai ar statybai. 1 langelyje pateikti trijų audituotų projektų išdirbių pavyzdžiai, III
priede galima rasti išsamią informaciją apie kiekvieną projektą.
1 langelis. Projektų išdirbių pavyzdžiai
4 projektas (Burgenlando / Austrijos VP) – MVĮ, kuri gamina biuro baldus, dengimo milteline danga
sistemos pirkimas
Visos investicijų išlaidos: 1 milijonas eurų.
Dotacijos suma: 0,15 milijono eurų, iš kurių 0,13 milijono eurų skirta iš ERPF.
Projektas įgyvendintas nuo 2007 m. rugpjūčio mėn. iki 2008 m. kovo mėn.
Pagrindinis projekto išdirbis buvo pjovimo lazeriu įranga ir dengimo milteline danga sistema, skirta
pagaminti kokybišką dangą subraižymui, smūgiavimui ir korozijai ypač atspariu paviršiumi.

13

2000–2006 m. laikotarpiu: Reglamento (ES) Nr. 1260/1999 30 straipsnio 4 dalis; 2007–2013 m.
laikotarpiu: Reglamento (ES) Nr. 1083/2006 57 straipsnis; 2014–2020 m. laikotarpiu:
Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 71 straipsnis.
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Išdirbiai buvo iš dalies pasiekti tik trijų audituotų projektų atveju (1, 20 ir 27). Pavyzdžiui, pagal
Italijos pagrindinę VP bandomajai gamybos linijai skirtame 27-ame projekte nebuvo
pagamintas planuotas produktų skaičius (ekologiški žibintai). Todėl moksliniai išdirbiai buvo
pasiekti tik iš dalies, nes ekologiškų žibintų apšviečiama vieta buvo sumažinta.

18
20 projektas (Saksonijos / Vokietijos VP) – naujos MVĮ atliekamas naujo gamybos bei mokslinių
tyrimų ir technologijų plėtros komplekso įrengimas, skirtas novatoriškam naujai sukurtų produktų
hidraulikos sektoriuje testavimui ir sertifikavimui
Bendra investicijos suma: 6,2 milijono eurų.
Dotacijos suma: 2,8 milijono eurų, iš kurių 1,4 milijono eurų skirta iš ERPF.
Projektas įgyvendintas nuo 2009 m. kovo mėn. iki 2012 m. vasario mėn.
Projekto išdirbis buvo naujai įsteigta įmonė, teikianti testavimo, sertifikavimo ir daugelį kitų paslaugų
trečiosioms įmonėms, kurios ketina kurti ir parduoti naujus aukštųjų technologijų produktus
hidraulikos sektoriuje.
8 projektas (Čekijos regioninė VP) – šeimos valdomos įmonės vykdytas urbanistinės dykros
sutvarkymas ir viešbučio statyba turistiniame mieste
Bendra investicijos suma: 2,9 milijono eurų.
Dotacijos suma: 1 milijonas eurų, iš kurių 0,8 milijono eurų skirta iš ERPF.
Projektas įgyvendintas laikotarpiu nuo 2008 m. liepos mėn. iki 2009 m. rugsėjo mėn.
Projekto išdirbiai buvo naujas viešbučio kompleksas su 160 lovų, įskaitant apgyvendinimo paslaugų
Čekijoje sertifikavimą. Statybos darbai apėmė urbanistinės dykros sutvarkymą miesto centre.

22. Bendrai imant, pasibaigus teisiniam tvarumo laikotarpiui, gamybos teritorijose turtas
egzistavo. Turtas nebuvo parduotas ir įmonių ekonominė veikla nebuvo perkelta. Dauguma
atvejų jis buvo tinkamai prižiūrimas ir veiksmingai naudojamas per visą tvarumo laikotarpį,
atsižvelgiant į įmonių poreikius (žr. 2 diagramą). Tik vienu atveju 15 infrastruktūra neveikė,
tačiau tai įvyko dėl bankroto. Dar trimis atvejais16 turtas (gamybos įranga, kompiuteriai,
programinė įranga) nebuvo visapusiškai panaudojamas arba gamybos linijos nebuvo
eksploatuojamos dėl nepakankamos jų savininkų atliekamos techninės priežiūros, verslo
aplinkos pokyčių atitinkamame sektoriuje nepaisymo arba atitinkamų energetikos srities
teisės aktų pokyčių.
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1 projektas.

16

20, 27 ir 33 projektai.
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2 diagrama. Projekto išdirbių egzistavimas ir naudojimas pasibaigus tvarumo laikotarpiui ir
tuo metu, kai buvo atliekamas auditas
Išdirbių egzistavimas ir naudojimas tuo metu, kai buvo atliekamas
auditas
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Išdirbių egzistavimas ir naudojimas tuo metu, kai buvo atliekamas
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Šaltinis: Audito Rūmų analizė, remiantis vadovaujančiųjų institucijų arba paramos gavėjų įmonių
pateikta informacija.

23. Be to, tuo metu, kai atlikome vizitus vietoje, turtas vis dar buvo naudojamas 31
projekte. Devyniais atvejais 17 jis buvo visiškai nenaudojamas, iš dalies naudojamas arba
pakeistas kita įranga pasibaigus teisiniam tvarumo laikotarpiui, kuris MVĮ atveju dažnai
sudarė tik trejus metus nuo projekto pabaigos. Tokį verslo motyvais pagrįstą elgesį galėjo
paskatinti pateisinamos priežastys, kaip antai įrenginių ar IT sistemų pakeitimas dėl
nusidėvėjimo ar nuvertėjimo, kitos ne mažesnę rinkos vertę turinčios šiuolaikiškos įrangos
turėjimas arba atitinkamų teisės aktų energetikos srityje pokyčiai. Pavyzdžiui, vieno projekto
atveju 18 dėl didelių eksploatavimo sąnaudų įranga buvo pakeista kita iškart pasibaigus
teisiniam tvarumo laikotarpiui.
Daugumos audituotų projektų atveju buvo gauta tvarių rezultatų, tačiau penktadalyje
projektų rezultatai nebuvo tvarūs
24. Pirmiausia mes patikrinome, ar audituotų projektų atveju užbaigus projektus buvo
pasiekti numatyti tiesioginiai rezultatai. Tada mes išnagrinėjome audito metu buvusią padėtį,
siekdami įvertinti, ar šiuos rezultatus projektų vystytojai išlaikė kiek įmanoma ilgiau
pasibaigus projektui, kad būtų gauta kuo didesnė nauda. Tai darydami, mes taip pat

17

1, 10, 14, 20, 26, 27, 32 ir 35 projektai. Vieno projekto atveju (25) negalėjo būti įvertinta, ar
audito metu išdirbiai egzistavo. 10 projekte turtas nebuvo naudojamas iškart pasibaigus
tvarumo laikotarpiui, 14 projekte – nuo jo pabaigos praėjus vieneriems metams, 35 projekte –
3,5 metams.

18

10 projektas.

20

atsižvelgėme į įmonių ekonominę padėtį, palyginti su padėtimi rinkoje, kurioje vykdoma jų
veikla, ir į kitus išorės veiksnius, kurie galėtų daryti poveikį galimai naudai. Vertinimo
kriterijai yra išsamiai paaiškinti IV priede.
Tiesioginių rezultatų tvarumas buvo geras maždaug pusės audituotų projektų atveju
25. Mes tikrinome, ar audituotais projektais buvo siekiama gauti įvairių tiesioginių rezultatų,
kaip antai sudaryti palankesnes sąlygas gauti finansavimą, padidinti gamybą ir našumą, kurti
darbo vietas, didinti pardavimą, apyvartą ar eksportą, įvairinti įmonių struktūrą, gerinti
įmonių įvaizdį, pristatyti naujų produktų ar paslaugų ir siekti kitų rezultatų (pavyzdžiui,
glaudesnio bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, kad būtų stiprinama inovacija ir
konkurencingumas), remiantis vadovaujančiųjų institucijų turima informacija 19. Mes
įvertinome tiesioginių rezultatų tvarumą pasibaigus tvarumo laikotarpiui ir tuo metu, kai
buvo atliekamas auditas, remdamiesi pas paramos gavėjus surinkta informacija (žr. 3
diagramą).
3 diagrama. Tiesioginių projekto rezultatų tvarumas

Projektų rezultatai tvarumo laikotarpio pabaigoje
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Projektų rezultatų tvarumas tuo metu, kai buvo atliekamas auditas
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prastai arba jau nebėra

Šaltinis: Audito Rūmų analizė, remiantis vadovaujančiųjų institucijų arba projektų paramos gavėjų
pateikta informacija.

26. Iki teisinio tvarumo laikotarpio pabaigos (audituotų projektų atveju tai buvo 2006–
2018 m. laikotarpis20) ir remiantis tik turima stebėjimo informacija, 14 projektų atveju
rezultatai buvo gauti visiškai (ir per visą tvarumo laikotarpį), septynių projektų atveju – iš
19

Ši informacija kartais galėjo būti neišsami, nes mūsų auditas buvo atliekamas pasibaigus šių
dokumentų saugojimo laikotarpiui.

20

Jeigu atliekant auditą tvarumo laikotarpis buvo pasibaigęs, mūsų įvertinimas yra paremtas tik
audito metu turėta informacija.

45

21

dalies (žr. 3 diagramą). Tačiau beveik pusės visų projektų atveju (19) šis įvertinimas nebuvo
įmanomas, nes vadovaujančiosios institucijos nebuvo surinkusios būtinų stebėjimo duomenų
(taip pat žr. 73–75 dalis) arba dėl pasibaigusio saugojimo laikotarpio nebuvo reikalingų
dokumentų (Apulijos VP ir Burgenlando VP projektuose).
27. Mes nustatėme tik keletą pavyzdžių, kai stebėjimas sudarė galimybę surinkti
nuodugnesnius duomenis apie projektų rezultatus. Pavyzdžiui, vadovaujančioji institucija,
atsakinga už veiksmų programą Lenkijoje, stebėjo ir vertino projektų rezultatus naudodama
skirtingus finansinius ir veiksmingumo rodiklius, kaip antai pajamas, vykdant projektą
sukurtų produktų vertę, išmetamų teršalų sumažinimą ir kt. 21. Šešių kitų projektų Saksonijoje
ir Žemutinėje Saksonijoje atveju 22 taip pat buvo vertinamas apyvartos kituose regionuose ir
eksporto padidėjimas.
28. Vis dėlto, kadangi dauguma vadovaujančiųjų institucijų visą dėmesį skyrė tik darbo vietų
kūrimui (vienas pagrindinių VP tikslų), jos nerinko informacijos apie kitų rūšių svarbią
(ekonominę) naudą, kurios galėjo duoti projektai. Todėl, išsamus tikrųjų projekto pasiekimų
ir jų tvarumo įvertinimas ne visada buvo įmanomas tik remiantis stebėjimo informacija.
29. Remdamiesi savo vizitais vietoje ir papildoma informacija, kurią pateikė paramos gavėjai
ir vadovaujančiosios institucijos, mes nustatėme, kad tiesioginiai rezultatai buvo tvarūs 21
projekto atveju, tvarūs tik iš dalies 11 projektų atveju ir prasti arba visiškai netvarūs aštuonių
projektų atveju 23 (išsami informacija pateikta III priede).
30. Kaip šalutinę naudą, projektai leido įmonėms paramos gavėjoms restruktūrizuoti ar
modernizuoti jų produktyvų turtą, pritaikyti ir įvairinti jų produktų asortimentą ir didinti jų
našumą, o kartu ir pelningumą, taip galiausiai padedant joms plėtoti savo padėtį rinkoje. 2
langelyje pateiktas projekto pavyzdys, kurį vykdant gauti rezultatai ir jų tvarumas buvo geri.

21

33, 35, 39, 40 ir 41 projektai.

22

16, 17, 19, 21, 23 ir 24 projektai.

23

Vienu atveju nebuvo įmanoma atlikti vertinimo dėl informacijos trūkumo (25 projektas).
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Kita šalutinė nauda, pasak įmonių paramos gavėjų, buvo pagerėjęs įvaizdis ir dėl to didesnis
klientų lojalumas.
2 langelis. Gerą tiesioginių rezultatų tvarumą turinčio projekto pavyzdys
17 projektas (Žemutinės Saksonijos (Vokietija) VP). MVĮ įvykdytas veganiško maisto produktų
gamyklos, kuriai grėsė uždarymas, perėmimas ir investicijos į ją
Bendra investicijos išlaidų suma: 10 milijonų eurų.
Dotacijos suma: 1,6 milijono eurų, iš kurių 1,1 milijono eurų skirta iš ERPF.
Sukurtų darbo vietų skaičius:
•
projekto pabaigoje (2011 m. sausio mėn.): 68 nuolatinės darbo vietos (palyginti su
61 planuojama),
•
2016 m. birželio mėn.: 81 darbo vieta.
Atsižvelgiant tik į viešojo sektoriaus dotaciją, vienai išsaugotai ar naujai sukurtai darbo vietai tenka
mažiau nei 20 000 eurų įmonės investicijų. Be to, paramos gavėjo perimtoje įmonėje buvusios darbo
vietos negalėjo būti išsaugotos po nelikvidumo procedūros.
Kiti gauti tiesioginiai rezultatai:
•
galimybė gauti finansavimą, įskaitant paskolas;
•
didesnis našumas ir gamybos apimtis;
•
padidėjusi apyvarta ir pardavimas į kitus regionus bei eksportas;
•
produktų asortimento įvairinimas;
•
nauji klientai ir klientų bazės išplėtimas;
•
geresnis įmonės įvaizdis.

31. Kai kuriais atvejais24 paramos gavėjai turėjo naudos iš geresnės galimybės gauti
finansavimą ir paskolas. Tai leido joms siekti didesnių tikslų investuojant ir galiausiai pasiekti
geresnių rezultatų. Neskaitant subsidijuojamo turto, papildomų investicijų buvo įvykdyta
naudojant įmonių nuosavus išteklius. Pasak kai kurių audituotų paramos gavėjų, projektai
reikšmingai padidino jų ekonominį perspektyvumą ilguoju laikotarpiu. Keletu atvejų 25 dėl
sudėtingų bendrų rinkos sąlygų arba sunkių ekonomikos krizės pasekmių kai kurios įmonės
atsidūrė prie nemokumo ribos. Tokiais atvejais, pasak paramos gavėjų, projektai buvo ypač
svarbus veiksnys, kuris joms leido tęsti komercinę veiklą (žr. pavyzdžius 3 langelyje).

24

4, 7, 10, 11, 15, 18, 20, 24, 26, 27, 33 ir 37 projektai.

25

11, 18, 23 ir 37 projektai.
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3 langelis. Projektų, kurie padėjo įmonėms įveikti ekonomiškai sudėtingus laikotarpius, pavyzdžiai
37 projektas (Lenkijos VP). Įrangos pirkimas: programavimo programinė įranga ir gamybos
įrenginiai
Visos investicijų išlaidos: 0,3 milijono eurų.
Dotacijos suma: 0,1 milijono eurų iš ERPF.
Įgyvendintas nuo 2007 m. sausio mėn. iki 2008 m. gegužės mėn.
Įmonės specializacija – plastikinių žaislų ir metalinių detalių automobilių pramonei gamyba. Projektas
padėjo:
•
suteikti galimybę gauti papildomų finansinių išteklių: įvykdžiusi sąlygą, kad gaus dotaciją,
bendrovė gavo banko paskolą, skirtą finansuoti visą projektą;
•
modernizuoti įmonės projektavimo ir gamybos procesus.
Taigi ji galėjo:
•
įveikti ypač sunkias ekonomines problemas;
•
įvairinti savo produktų asortimentą ir klientų bazę (įskaitant užsienyje);
•
ir sukurti 24 naujas darbo vietas.
2016 m. įmonės ekonominių rodiklių (apyvartos, darbuotojų skaičiaus) rezultatai buvo teigiami.
11 projektas (Čekijos VP). Energijos taupymo projektas: naujos šildymo sistemos įdiegimas
gamybos įmonėje
Visos investicijų išlaidos: 0,2 milijono eurų.
Dotacijos suma: 0,2 milijono eurų, įskaitant 0,1 milijono eurų iš ERPF.
Įgyvendintas nuo 2009 m. vasario mėn. iki 2010 m. spalio mėn.
Projektas prisidėjo prie aplinkos apsaugos, nes energijos ekonomija padėjo sumažinti išmetamą CO2
kiekį.
Projektas buvo savalaikis, nes padėjo įmonei įveikti ekonomiškai labai sudėtingą laikotarpį.
Jis taip pat prisidėjo prie ekonominės veiklos regione ir jo vystymo.
Iki mūsų audito visi šie rezultatai dar egzistavo įmonėje.

Vis dėlto maždaug penktadalio audituotų projektų atveju tiesioginiai rezultatai nebuvo
tvarūs, o ketvirtadalio jų tvarūs tik iš dalies
32. Kaip parodyta 29 dalyje, atlikdami savo vizitus vietoje mes nustatėme tvarumo
problemų 19 projektų atveju: aštuonių projektų (penktadalio audituotų projektų) rezultatai
nebuvo tvarūs (kartais neišsilaikė net iki tvarumo laikotarpio pabaigos 26 arba išsilaikė tik kiek
ilgiau nei tvarumo laikotarpis 27) ir 11 projektų rezultatai buvo tvarūs tik iš dalies (žr.
pavyzdžius 4 langelyje). Vis dėlto, novatoriškiems projektams (pavyzdžiui, 1 projektas) greitai
besivystančiose rinkose būdinga didesnė rizika tvarumui, tačiau dėl to jie nenusipelnė būti
mažiau finansuojami ES lėšomis.

26

1 projektas.

27

Per vienus metus nuo tvarumo laikotarpio pabaigos, 10, 14 ir 26 projektai.
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4 langelis. Projektų, kurie nedavė tvarių rezultatų, pavyzdžiai
14 projektas (Čekijos VP). Mokymo centro statyba
Bendra investicijos suma: 1,4 milijono eurų.
Bendra dotacijos suma: 0,6 milijono eurų, įskaitant 0,5 milijono eurų iš ERPF.
Projektas įgyvendintas nuo 2009 m. kovo mėn. iki 2011 m. vasario mėn.
Projekto tikslas: sukurti tinkamą erdvę paramos gavėjo darbuotojų ir verslo partnerių mokymui.
Užbaigus projektą: pastatytas mokymo centras su keletu klasių buvo išlaikytas iki tvarumo laikotarpio
pabaigos.
Neilgai trukus po tvarumo laikotarpio pabaigos: pastatas buvo pertvarkytas į biurų pastatą, skirtą
naudoti įmonės personalui, o būtent to paramos gavėjui ir reikėjo. Vienas kambarys vis dar buvo
naudojamas mokymui (audito metu jo užimtumo lygis sudarė tik 20 %).
Vykdant projektų atranką, biuro patalpoms skirti nauji pastatai buvo atskirai pažymėti kaip netinkami
finansuoti.
35 projektas (Lenkijos VP). 200 MW biomasės bendro deginimo įrenginys
Bendra investicijos suma: 2,3 milijono eurų.
Bendra dotacijos suma: 1,1 milijono eurų, įskaitant 0,8 milijono eurų iš ERPF.
Projektas įgyvendintas nuo 2006 m. spalio mėn. iki 2007 m. rugpjūčio mėn.
Projektas buvo pradėtas tuo metu, kai buvo teikiama didelė finansinė parama atsinaujinančiajai
energijai per nacionalines subsidijas. Įsigyta įranga buvo naudojama aštuonerius metus (ilgiau nei
privalomas teisinis tvarumo laikotarpis). Vis dėlto 2016 m. pagal atsinaujinančiosios energijos
įstatymą šiai energijos rūšiai teikiama parama buvo sumažinta. Todėl 2016 m. paramos gavėjas
naudojo tik 16 % viso įrenginio pajėgumo.
Iki mūsų audito įrenginys nustojo gaminti atsinaujinančiąją energiją.
26 projektas (Italijos VP). Kompiuterių centro įrengimas
Bendra investicijos suma: 9,8 milijono eurų.
Bendra dotacijos suma: 6,8 milijono eurų, įskaitant 3,5 milijono eurų iš ERPF.
Projektas įgyvendintas nuo 2005 m. kovo mėn. iki 2008 m. vasario mėn.
Projekto tikslas: sukurti pažangų kompiuterių centrą, siekiant teikti paslaugas visam regionui ir
užtikrinti bendradarbiavimą su mokslinių tyrimų centrais, pramonės ir viešojo sektoriaus įstaigomis
Italijoje ir užsienyje.
Centras buvo sukurtas ir naudojamas skirtingų mokslinių tyrimų veiklai. Projekto partnerių
bendradarbiavimas truko ne ilgiau nei vienerius metus po projekto užbaigimo.
Pagrindinės priežastys, dėl kurių nebuvo užtikrintas projekto rezultatų tvarumas, buvo jo veiklos
prioritetų pasikeitimas ir sudėtinga vieno iš partnerių finansinė padėtis.
Įgyvendinančioji institucija atrankos etape nurodė abi šias rizikas tvarumui, tačiau tai nesutrukdė
atrinkti projektą finansuoti iš ERPF.
Kadangi nebuvo toliau investuojama į pagrindinį turtą (kompiuterius), audito metu jie nebebuvo
naudojami.

33. Trimis atvejais 28 tvarumo nebuvo dėl pagrįstų priežasčių arba priežastys nepriklausė nuo
paramos gavėjo, pavyzdžiui, rinkų arba nacionalinių teisės aktų pokyčiai. Tačiau kitais

28

1 projektas (gavėjo bankrotas dėl didėjančios konkurencijos saulės elementų rinkoje), 10
projektas (sudėtingos sąlygos susijusiame verslo sektoriuje) ir 35 projektas (su atsinaujinančiąja
energija susijusių teisės aktų pokyčiai).
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penkiais atvejais29 tvarumo nebuvo dėl valdymo trūkumų arba kitų problemų, kurių
priežastys susijusios su atitinkamomis įmonėmis. Be to, vieno projekto atveju 30 nebuvo
galima įvertinti tvarumo dėl paramos gavėjo savininkų pasikeitimo.
34. Veiksmų programų, pagal kurias buvo įgyvendinami audituoti projektai, bendra ypatybė
buvo darbo vietų kūrimas ar išsaugojimas esamose ir naujose įmonėse gerinant jų našumą,
pelningumą ir inovaciją. Šis rodiklis buvo naudojamas ir atitinkami tikslai buvo nustatyti 29 iš
41 tikrinto projekto atveju (plačiau žr. III priede). Kitų 12 projektų atveju informacija apie
projektų rezultatus buvo pateikta ne visa arba pagrindinis jų tikslas buvo spręsti aplinkos
klausimus ir pertvarkyti senas pramonės šakas, tad užimtumas šiais atvejais nebuvo
prioritetas ir todėl nebuvo vertinamas.
35. Kalbant apie darbo vietų kūrimą, be ES teisės aktuose nustatytų tvarumo reikalavimų,
pagal nacionalines nuostatas (kai taikytina), sudarant susitarimus dėl dotacijų, buvo
reikalaujama iš įmonių paramos gavėjų sukurti tam tikrą skaičių naujų darbo vietų arba
išsaugoti esamą užimtumo lygį. Šios darbo vietos turėjo būti užimtos arba bent jau būti
nuolatos siūlomos ir reklamuojamos iki tvarumo laikotarpio pabaigos.
36. Apskritai, nors ne visi projektai pasiekė savo su darbo vietomis susijusius tikslus iki jų
užbaigimo datų, rezultatai vis dėlto buvo gana geri. Kaip nurodyta V priede, iki projektų
pabaigos užimtumas padidėjo vidutiniškai 7,7 % 41 audituoto projekto atveju: 66,4 % MVĮ ir
3,7 % didesniųjų įmonių atveju. Tačiau dėl ekonomikos krizės dauguma bendrovių vykdė
restruktūrizavimo procesus ir mes nustatėme, kad sukurtos darbo vietos dažnai buvo
panaikintos baigus vykdyti projektą (žr. V priedą). Pavyzdžiui, pagal Lenkijos VP, 41 projekte
paramos gavėjoje buvo vykdomos kelios restruktūrizavimo procedūros, susijusios su
gamybos procesų optimizavimu, po kurių labai sumažėjo bendras darbo vietų skaičius. Pagal
Burgenlando VP, vieno projekto atveju pasibaigus tvarumo laikotarpiui darbo vietos nebuvo
išsaugotos ir kitas paramos gavėjas bankrutavo. Iki 2016 m. vidurio, palyginti su padėtimi

29

5, 7, 14, 26 ir 32 projektai.

30

25 projektas.

26

baigus vykdyti projektą, darbuotojų skaičius padidėjo vidutiniškai 1 % MVĮ atveju, bet
sumažėjo 6 % didesniųjų įmonių atveju (taip pat žr. V priedą).
37. Kai vadovaujančiosios institucijos buvo nustačiusios viršutines dotacijos ribas kiekvienai
sukurtai darbo vietai, buvo tikėtinas didesnis dotacijų efektyvumas išlaidų atžvilgiu
(matuojamas kaip kiekvienai sukurtai darbo vietai tenkančios visos investicijų išlaidos). Tais
atvejais, kai paramos gavėjai viršijo viršutinę ribą, jie negalėjo gauti dotacijos. Taigi paramos
gavėjai buvo priversti daugiau dėmesio skirti savo investicijų dydžiui. Tačiau mes nustatėme,
kad tokios viršutinės ribos buvo naudojamos tik dviejose Vokietijos VP.
38. Kalbant apie įmonių paramos gavėjų ekonomines perspektyvas, dvi iš jų 31 nutraukė
veiklą. Be to, tuo metu, kai buvo atliekamas auditas, 19 kitų įmonių (žr. III priedą) patyrė
sunkumų, susijusių su jų ekonomine būkle ateityje, pavyzdžiui, skolos restruktūrizavimu ar
subalansavimu arba mažėjančia gamyba 32. Galiausiai, kai kuriais atvejais įmonių ateities
perspektyvos priklauso nuo mokslinių tyrimų projektų rezultatų ir jų gebėjimo formuoti
papildomą kapitalą 33.
Netiesioginius rezultatus sudėtinga išmatuoti ir susieti su finansavimu
39. ERPF finansinės paramos gali prašyti tik regione, kuris yra tinkamas šiai paramai igauti,
registruotos įmonės 34. Todėl produktyvios investicijos taip pat turėtų duoti platesnio
pobūdžio naudos susijusiam regionui (netiesioginių rezultatų). Tokia nauda galėtų būti
didesnis užimtumas, verslumas ir konkurencingumas regione, taip pat pagerėjusios aplinkos
sąlygos, sustiprėjusi inovacija ir geresni įmonių išlikimo lygiai. Siekiant ekonominės
sanglaudos, kitas svarbus tikslas – išvengti ekonominės veiklos perkėlimų už kilmės regiono
ribų. Projektai taip pat potencialiai turėtų daryti šalutinį poveikį, pavyzdžiui, skatinti vietos
tiekėjų ar paslaugų teikėjų, kurie palaiko verslo santykius su įmone paramos gavėja, prekybą
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1 ir 26 projektai.

32

7, 10, 28, 29, 33, 36 ir 38 projektai.

33

2, 24 ir 27 projektai.

34

Pavyzdžiui, žr. Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 5 straipsnio 1 dalį.
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arba plėtoti jų įgūdžius ar žinių bazę teikiant verslo konsultacijas ar sudarant galimybę kurti
tinklus.
40. Tokie netiesioginiai rezultatai nebuvo nurodyti kaip strateginis tikslas nė vienoje audito
metu tikrintoje VP. Be to, tokie netiesioginiai rezultatai nebuvo įtraukti nė į vieną audituotų
projektų kaip konkretūs veiklos tikslai. Be tokių veiklos tikslų arba susijusių rodiklių projektų
lygmeniu neįmanoma subendrinti šios informacijos, kad būtų galima išmatuoti netiesioginius
rezultatus regionų lygmeniu. Be sistemingo vadovaujančiųjų institucijų atliekamo šalutinio
poveikio regionams matavimo ir ataskaitų apie jį teikimo, buvo sunku nustatyti priežastinius
ryšius tarp ES finansuojamų investicijų į privatųjį sektorių ir regionų plėtros.
41. Projektų lygmeniu iš principo sudėtinga nustatyti netiesioginių rezultatų pasiekimą ir
tvarumą. Pavyzdžiui, buvo sudėtinga įrodyti priežastinį ryšį tarp ES projektų ir jų poveikio
užimtumui regionų lygiu. Įnašas į tokius sanglaudos politikos tikslus, kaip inovacija, tinklų
kūrimas ir dalijimasis žiniomis (žr. 4 dalį), buvo išskiriamas tik retais atvejais, kai vykdant
projektus buvo bendradarbiaujama ar buvo kuriami tinklai su aukštojo mokslo įstaigomis.
42. Vis dėlto, daugelis nagrinėtų projektų iš tikrųjų prisidėjo prie netiesioginių rezultatų.
Pavyzdžiui, projektai, kurių tiesioginiai rezultatai buvo bent kažkiek tvarūs (žr. 26–31 dalis),
taip pat davė ekonominės ar socialinės naudos vietos bendruomenėms ar regionams,
kuriuose jie buvo vykdomi, įskaitant vietos tiekėjus ir paslaugų teikėjus. Dėl šių investicijų
buvo sukurta nuolatinių ir kvalifikuotų darbo vietų, o tai taip pat lėmė papildomą ekonominę
veiklą regione. Kiti netiesioginiai rezultatai buvo šie: mažesnė tarša, atliekos ir triukšmas 35,
didesnis energijos vartojimo efektyvumas36, urbanistinių dykrų sutvarkymas37 ir didesnė
apyvarta už regiono ribų arba padidėjęs eksportas 38. Be to, daugeliu atvejų regionai gavo
naudos iš didesnių mokesčių, surenkamų dėl investicijų.

35

33, 35, 36, 37, 39, 40 ir 41 projektai.

36

11 projektas.

37

8, 14 ir 15 projektai.

38

16 ir 17 projektai pagal Žemutinės Saksonijos VP ir 19, 21, 23 ir 24 projektai pagal Saksonijos
VP.
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43. Tačiau tais retais atvejais, kai indėlį į netiesioginius rezultatus buvo galima nustatyti, jie
ne visada būdavo tvarūs. Pavyzdžiui, Apulijos regione suinteresuotieji subjektai nustatė, kad
MVĮ struktūriniai trūkumai ir paprastai nedidelis MVĮ dydis buvo trukdis regioninei plėtrai ir
darbo vietų kūrimui 39. Siekiant spręsti šią problemą, vienoje iš veiksmų programos priemonių
buvo nustatyta būtina sąlyga, kad projektų paraiškų teikėjai, išskyrus stambias įmones,
teikdami paraiškas dėl Europos regioninės plėtros fondo dotacijų, turėjo sudaryti
konsorciumą su kitomis MVĮ, tikintis, kad konsorciumai toliau egzistuos projektams
pasibaigus. Tačiau dviejų audituotų projektų atveju šis tikslas nebuvo pasiektas dėl
nepakankamo susijusių partnerių įsipareigojimo siekti projekto tikslų ir dirbtinio
konsorciumų pobūdžio (žr. 5 langelį).
5 langelis. Netvarių netiesioginių projektų rezultatų pavyzdžiai
29 ir 31 projektai (Apulijos (Italijos) VP) – MVĮ konsorciumų įgyvendinti projektai
Pagal vieną VP priemonę, siekiant padėti stiprinti MVĮ, kad jos galėtų labiau prisidėti prie ekonomikos
augimo skatinimo, joms buvo leidžiama teikti paraiškas tik konsorciumo pagrindu.
29 projektas: visos investicijų išlaidos sudarė 25 milijonus eurų.
Dotacijos suma: 16 milijonų eurų, įskaitant 8 milijonus eurų iš ERPF.
31 projektas: visos investicijų išlaidos sudarė 5 milijonus eurų.
Dotacijos suma: 3 milijonai eurų, įskaitant 1,5 milijono eurų iš ERPF.
Kiekvienas projektas turėjo du partnerius: vadovaujančią įmonę ir antrą įmonę, kuri atliko
nereikšmingą vaidmenį. Baigus vykdyti projektą, antraeilių įmonių vaidmuo ir toliau buvo
nereikšmingas arba jos nebevykdė veiklos rinkoje.
Konsorciumai buvo išformuoti praėjus tam tikram laikui po projekto įgyvendinimo arba jį
įgyvendinant.
Iš to matyti, kad konsorciumai buvo sukurti dirbtinai, siekiant užtikrinti projekto tinkamumą
finansuoti. Todėl nauda regionui, ypač ekonominiam augimui ir papildomų darbo vietų kūrimui,
nepasitvirtino 40.

39

Žr. EBPO studiją „Italija: pagrindiniai klausimai ir politikos, EBPO MVĮ ir verslumo studijos“
(2014 m.).

40

Tai taip pat buvo nurodyta 2014 m. EBPO tyrime: „Italija: pagrindiniai klausimai ir politikos,
EBPO MVĮ ir verslumo studijos“.
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Projektų, kuriuose nepakankamai dėmesio skirta tvarumui, programavimas, atranka ir
stebėjimas
44. Tvarūs projektų rezultatai gaunami (arba negaunami) dėl daugelio priežasčių ir jų
pasiekimui daro poveikį įvairi praktika. Šios priežastys gali būti nustatytos tiek projektų
lygmeniu, tiek strateginiu (arba programos / VP) lygmeniu.
Programuojant VP tvarumo skatinimas buvo silpnas
45. Mūsų vertinimas buvo grindžiamas gerąja ir blogąja praktika, susijusia su tvarumo
veiksmų programose skatinimu, atsižvelgiant į susijusią riziką. Mes taip pat įvertinome, kokiu
mastu vadovaujančiosios institucijos atitinkamuose regionuose išnagrinėjo verslo poreikius
bei rinkos nepakankamumą, su kuriais susidūrė. Galiausiai, mes išnagrinėjome, kaip buvo
įgyvendinti teisiniai tvarumo reikalavimai.
46. Net ir strateginio planavimo lygmeniu mes nustatėme įvairių trūkumų, kuriais būtų
galima paaiškinti, kodėl didelės dalies audituotų projektų atveju nebuvo gauta tvarių ir (arba)
ilgalaikių rezultatų arba tai padaryta tik iš dalies. Rengdamos veiksmų programas,
vadovaujančiosios institucijos paprastai nesiėmė pakankamų veiksmų tvarumui remti
taikydamos atitinkamas politikos priemones ir sąlygas, o ne tik teisinius reikalavimus (žr. 12
dalį).
Veiksmų programose tvarumas nebuvo prioritetas
47. Iki 2013 m., bet labiausiai – programos laikotarpiu iki 2006 m., veiksmų programose
buvo skiriama nepakankamai dėmesio rezultatų tvarumui. Nors tai ir nėra teisinis
reikalavimas, nė vienoje iš audituotų veiksmų programų nebuvo atsižvelgta į poreikį
patikrinti, ar investicijų projektai pasiekė tvarių rezultatų. Nors VP buvo siekiama platesnių
ekonominės plėtros tikslų, kaip antai didinti užimtumą ir gerinti regionų konkurencingumą,
jose nebuvo išryškinta ilgalaikių rezultatų svarba. Tvarumas nebuvo veiksmų programose ar
kituose strateginiuose dokumentuose nustatytas tikslas ir nebuvo specialaus jam išmatuoti
skirto rodiklio.
48. Nei veiksmų programose, nei kituose sektorinių paramos verslui programų planavimo
dokumentuose nebuvo atsižvelgta į su tvarių projektų rezultatų gavimu susijusias rizikas,
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taigi ir nebuvo numatyta jokių rizikos mažinimo priemonių. Be to, strateginio planavimo
dokumentuose nebuvo tiksliai nustatyti norimi netiesioginiai rezultatai regionams arba jų
matavimo mechanizmai (taip pat žr. 40–43 dalis).
49. Nacionalinės institucijos nerinko statistinių duomenų apie ES lėšomis remiamų verslo
subjektų išlikimo lygį arba apie netvarių projektų rezultatų priežastis. Jos neatliko jokios
lyginamosios analizės, kuria būtų palygintas viešosiomis lėšomis remiamų įmonių ir visiškai
paramos negaunančių įmonių sėkmingumas. Todėl jos neturėjo svarbios informacijos
rengiant įvairias verslo rėmimo schemas pagal veiksmų programas.
50. Pagrindinis Komisijos tikslas teikiant ERPF bendrąjį finansavimą paramos verslui
priemonėms buvo padaryti ekonominį poveikį, o investicijų rezultatų tvarumas buvo tik
šalutinis aspektas. Todėl atsižvelgiant į tvarumą, jos didžiausias susirūpinimas buvo ES teisės
reikalavimų įvykdymas. Komisija nepateikė vadovaujančiosioms institucijoms rekomendacijų
dėl projektų atrankos ir koncepcijos ir nesuteikė jokios kitos paramos skatinant rezultatų
tvarumą.
Poreikių vertinimai buvo prasti ir nebuvo tinkamai nustatytas viešojo finansavimo poreikis
51. Tvarumas suponuoja, kad viešasis finansavimas naudojamas projektams, kurie gali
labiausiai prisidėti prie VP tikslų. Poreikių vertinimai prisideda prie bendro tvarumo, nes
leidžia nustatyti veiklą ir (arba) įmones, kurie yra svarbiausi vykdant VP tikslus, bei įmones,
kurioms labiausiai reikalingas viešasis finansavimas ar kurioms negali būti rastas sprendimas
rinkoje, arba kai rinkos sąlygos yra nepalankios papildomų privačiųjų investicijų, skirtų jų
poreikiams patenkinti, pritraukimui („rinkos nepakankamumas“). Jei paramos gavėjams
viešoji parama iš tikrųjų nebuvo būtina ir jie būtų priėmę tokius pat sprendimus be pagalbos,
didėja lėšų praradimo dėl savaimingumo rizika. Taip pat mažiau lėšų gautų paramos gavėjai,
kuriems viešasis finansavimas iš tikrųjų yra būtinas, todėl sumažėtų bendras tvarumas.
52. Nors audituotose VP buvo tam tikrų poreikių vertinimo elementų, nė vienoje iš jų arba
atitinkamuose prieš VP atliktuose ex ante vertinimuose nebuvo išsamiai išanalizuoti tikrieji
įmonių poreikiai atitinkamuose regionuose paramos investicijoms atžvilgiu (pavyzdžiui,
palyginant didelių ir mažų įmonių poreikius). Nebuvo įvykdyta išsamių apklausų, specialių
tyrimų arba panašių parengiamųjų veiksmų siekiant nustatyti labiausiai pažeidžiamų sektorių
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poreikius prieš pradedant kurti paramos verslui priemones. Konkrečiai, atitinkamose
Austrijos, Italijos ir Lenkijos VP pateikti paramos verslui poreikių vertinimai buvo silpni.
53. Keletu atvejų (Saksonijos ir Žemutinės Saksonijos VP ir tam tikru mastu taip pat Čekijos
ir Italijos VP) pradinė įmonių padėtis atitinkamuose regionuose buvo aprašyta gana išsamiai,
įskaitant konkrečius apribojimus, su kuriais jos susidūrė investuodamos ir kurdamos
papildomas darbo vietas. Kitoms veiksmų programoms trūko aiškių regioninių planų, skirtų
šiems apribojimams sušvelninti, pavyzdžiui, gerinti galimybes gauti finansavimą, pasinaudoti
privačiojo finansavimo svertu, didinti gamybą, apyvartą, eksportą arba našumą ir diegti
naujus produktus. Be to, nebuvo jokių planų, kaip ERPF kurs pridėtinę vertę skatindamas
ilgalaikius verslo sektoriaus pokyčius, įskaitant gilesnius restruktūrizavimo procesus, kurie
turi papildyti ekonominį poveikį užimtumui ar įmonių konkurencingumui.
54. Be to, veiksmų programose nebuvo aiškiai nurodytas tikrasis įmonių viešojo finansavimo
poreikis arba rinkos nepakankamumas įvairiuose regionuose. Todėl nebuvo tinkamo
paaiškinimo, kodėl kai kurios įmonės turėtų gauti ES lėšų, skirtų investuoti į jų pagrindinį
turtą (pavyzdžiui, atsižvelgiant į sektorių, dydį, verslo potencialą arba inovacijos laipsnį).
Išskyrus Čekijos centrinę VP, nė vienoje iš audituotų veiksmų programų nebuvo pateiktas
pagrindimas, dėl ko didelės įmonės yra tinkamos bendrai finansuoti iš ERPF.
55. Vadovaujančiosios institucijos darė prielaidą, kad praktiškai visos konvergencijos
regione arba kitu struktūriniu požiūriu silpname regione įsteigtos įmonės susiduria su rinkos
nepakankamumu ir todėl joms būtina viešoji parama investicijoms, tačiau tai nebūtinai yra
tiesa. Be to, veiksmų programomis ir investicijų projektais iš esmės buvo sprendžiami tik
rinkos nepakankamumo aspektai, susiję su (galimais) kapitalo arba galimybių gauti paskolą
apribojimais, tačiau MVĮ patiria kitokių sunkumų 41 nei didesnės įmonės. Viešosios
intervencijos, kuri suderintų finansinę pagalbą ir nefinansinę paramą (t. y. diagnostiką,

41

Kaip antai, įmonėms svarbios informacijos asimetrija, kompetencijos ir kontaktų trūkumas,
kliūtys patekti į rinką ir pagerinti savo padėtį vertės grandinėse ir didelės sąnaudos, susijusios
su investicijomis į inovaciją arba veiksmus, kurių reikia imtis, kad būtų galima panaudoti
privačių investicijų svertą. Tačiau rengiant veiksmų programas šiems sunkumams buvo
skiriamas nepakankamas dėmesys.
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konsultacijas ar prieigą prie specialistams skirtos infrastruktūros), poreikis buvo
ignoruojamas.
56. Tvirtindama audituotas veiksmų programas Komisija nenagrinėjo ES lėšų praradimo dėl
savaimingumo rizikos, pavyzdžiui, atkreipdama dėmesį į tokią riziką veiksmų programose
arba pateikdama rekomendacijų, kaip atrinkti tinkamus projektus. Pagal keletą veiksmų
programų ERPF lėšos buvo teikiamos kartu su esamomis nacionalinėmis arba regioninėmis
finansavimo schemomis, skirtomis įmonėms remti. Remiantis ilgalaike valstybių narių
patirtimi, šios dotacijų schemos paprastai sudarė pagrindą prasmingoms investicijoms. Vis
dėlto tai, kad ES lėšos papildė nacionalines ir privačias investicijas, nereiškė, kad jos padės
pritraukti daugiau arba geresnės kokybės konkuruojančių projektų paraiškų. Be to, ES
finansavimas neskatino didesnio projektų rezultatų tvarumo nei nustatyta pagal teisinius
reikalavimus (pavyzdžiui, reikalaujant efektyvesnių kontrolės priemonių ir ataskaitų teikimo
arba nustatant griežtesnes sąlygas), nes jis nebuvo susietas su siekiu gauti ilgalaikių
rezultatų.
Dėmesys teisiniams tvarumo reikalavimams
57. Valstybės narės taip pat buvo atsakingos už tikslų ES teisinių tvarumo reikalavimų
įtraukimą į nacionalinę teisę. Komisija buvo atsakinga už valstybių narių veiksmų stebėjimą ir
atitikties ES teisės aktams užtikrinimą. Audito metu tikrintose valstybėse narėse, taisyklės dėl
projektų rezultatų tvarumo nebuvo platesnės nei nustatyta ES teisės aktuose (žr. VI priedą).
58. Komisija ir vadovaujančiosios institucijos manė, kad pakanka įvykdyti su tvarumu
susijusius teisinius reikalavimus 42. Remdamosi šiuo požiūriu, 2000–2006 m. ir 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiais veiksmų programas jos tvirtino netaikydamos griežtesnių sąlygų,
kuriomis būtų skatinama siekti ilgalaikių rezultatų, kaip antai, tam tikrais atvejais nustatant
ilgesnį tvarumo laikotarpį nei pagal reglamentus reikalaujamas minimalus laikotarpis43.

42

Iš esmės Reglamento (ES) Nr. 1260/1999 30 straipsnio 4 dalyje ir Reglamento (ES)
Nr. 1083/2006 57 straipsnyje.

43

Išskyrus vieną audituotą priemonę Italijoje (Apulijos VP), kurios atveju pareiga išlaikyti
nekilnojamą turtą buvo pratęsta iki 10 metų.
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59. Galiausiai, išskyrus keletą išimčių, vadovaujančiosios institucijos į susitarimus dėl
dotacijų neįtraukė ypač svarbių sąlygų dėl ilgalaikių rezultatų gavimo. Daugumoje susitarimų
dėl dotacijų tik buvo pakartoti ES teisės aktų reikalavimai. Juose nebuvo daugiau dėmesio
skirta tvarumo klausimams taikant veiksmingesnes sąlygas, pavyzdžiui, nustatant
pagrindinius privalomus tikslus dėl užimtumo ir su gamybos bei našumo lygiais arba
konkurencingumu ir inovacija susijusius tikslus, kurie turėtų būti išlaikyti nustatytą minimalų
laikotarpį.
Nepakankamai dėmesio skirta tvarumui atliekant projektų atranką
60. Kalbant apie atrankos procedūras pagal VP, mes analizavome projektų svarbą siekiant
VP tikslų ir nagrinėjome kriterijų, kurie galėtų būti siejami su tvarumu, egzistavimą ir
naudojimą. Mes taip pat patikrinome, ar buvo atsižvelgta į kitus svarbius su rezultatų
tvarumu susijusius aspektus, kaip antai inovaciją arba savaimingumo mažinimą.
61. Tai, kad audituoti projektai apskritai buvo suderinti su bendriausiais VP tikslais, yra
geras požymis, kad atrankos procedūros leido atrinkti svarbius projektus. Tačiau atrankos
etape nė viena iš audito metu tikrintų VP pakankamo prioriteto neteikė tvarių rezultatų
pasiekimui. Visų pirma, su projektų ilgalaikiais rezultatais susijusi rizika ir jos mažinimo
veiksmai tik retais atvejais buvo nurodyti paraiškose ar atrankos procedūrų dokumentuose.
Taip pat juose dažnai nebuvo atsižvelgiama į su savaimingumu susijusią riziką.
62. Nors atrankos kriterijai paprastai apimdavo daugelį bendrųjų ir rodiklių tikslų (kaip
antai, padidinti bendrovės turto bazę, gerinti verslo potencialą ir konkurencingumą, kurti
naujas darbo vietas arba išsaugoti esamas), projektų paraiškos negaudavo geresnio
įvertinimo už tai, kad turi didesnį potencialą duoti ilgalaikių rezultatų. Vietoje to,
vadovaujančiosios institucijos, neparodydamos didelio ambicingumo, įvertino tik jų
potencialą išlaikyti tikslines vertes teisiškai privalomu 3 arba 5 metų laikotarpiu nuo projekto
pabaigos. Vadovaujančiosios institucijos atrankos etapu neįvertino projektų galimų ilgalaikių
ekonominių rezultatų.
63. Taip pat dauguma atvejų nagrinėtose VP vienas iš pagrindinių su produktyviomis
investicijomis susijusių tikslų buvo inovacija. Tačiau vertinant projektų paraiškas, į projektų
inovatyvumo laipsnį praktiškai nebuvo kreipiama dėmesio. Dažnai parama buvo teikiama
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palyginti paprastiems pramoniniams procesams, pasižymintiems didele rizika, kad jie bus
trumpalaikiai, taigi ir neduos tvarių rezultatų. Mes iš viso nustatėme tik aštuonis pagal
Italijos, Saksonijos ir Čekijos VP vykdomus projektus 44, kur paramos gavėjai investavo į
novatoriškus pramoninius procesus arba produktus. ES praktika rodo, kad paramos gavėjai
skatinami kurti tokius produktus, kurie yra išskirtiniai, novatoriški, kuriantys pridėtinę vertę,
siekiant užtikrinti projektų tvarumą. Projektai, kurie turi didelį inovacijos ir konkurencingumo
potencialą, yra perspektyvesni.
64. Atrenkant projektus nebuvo atsižvelgta į praradimų dėl savaimingumo riziką, kadangi
vadovaujančiosios institucijos nenagrinėjo privačių subjektų gebėjimo finansuoti projektus
patiems arba prisiimti didesnę sąnaudų dalį.
65. Pavyzdžiui, praradimų dėl savaimingumo požymis yra tai, kad projekto vystytojas jau
buvo pradėjęs projektą dar prieš dotacijos skyrimą, kaip buvo šešių audituotų projektų
atveju. Tokiais atvejais yra rizika, kad jie būtų įgyvendinę projektą ir be pagalbos arba kad
jiems buvo pažadėta skirti dotaciją dar prieš atliekant projekto vertinimą.
66. Kitas galimo praradimo dėl savaimingumo požymis – tai, kad tik per kelių metų
laikotarpį paramos gavėjui skiriama ne viena ES dotacija, tačiau į tai atrankos komitetas
neatsižvelgė. Su tuo susidūrė 15 iš 41 audituotų projektų. Įvairūs paramos gavėjai gavo
daugiau nei vieną ERPF dotaciją per palyginti trumpą laikotarpį, tačiau nė vieno jų prašymo
atveju nebuvo atliktas gebėjimo įgyvendinti tikrinimas 45.
67. Galiausiai, mes nustatėme, kad aštuonis audituotus projektus46 buvo galima užbaigti
panašiu mastu ir pagal panašų tvarkaraštį nenaudojant dotacijų ir tik su įmonės nuosavomis
lėšomis arba banko paskolomis (žr. 4 diagramą). Tai ypač būdinga atvejams, kai įmonės
priklausė įmonių grupei. Taigi, dėl tokio viešųjų lėšų naudojimo sumažėjo privačių investicijų
poreikis. Be to, kuo didesnis teikiamas bendras finansavimas, tuo didesnis praradimų dėl

44

12, 13, 19, 20, 24, 25, 27 ir 31 projektai.

45

Pavyzdžiui, Čekijos įmonė (9 projektas) gavo tris dotacijas per penkerius metus. Įmonė savo
paraiškoje netgi nurodė, kad projektui įgyvendinti nebus reikalingos paskolos ar dotacijos.

46

3, 9, 14, 25, 28, 29, 31 ir 41 projektai.
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savaimingumo poveikis. Projektų, kuriems buvo skirtos dotacijos, nepaisant to, kad nebuvo
nustatyta rinkos nepakankamumo, pavyzdžių taip pat pateikta 6 langelyje.
4 diagrama. Ar projektai būtų įvykdyti be ES dotacijų?
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Šaltinis: Audito Rūmų analizė, remiantis vadovaujančiųjų institucijų arba projektų paramos gavėjų
pateikta informacija.
6 langelis. Projektų, kurie nesusidūrė su rinkos nepakankamumu, pavyzdžiai
19 projektas (Saksonijos / Vokietijos VP) – gamybos vietos išplėtimas (gamybos cecho statyba ir
specializuotos įrangos pirkimas ir įrengimas)
Bendra investicijos suma: 21,6 milijono eurų.
Bendra dotacijos suma: 5,4 milijono eurų, įskaitant 4,1 milijono eurų iš ERPF.
Projektas įgyvendintas nuo 2011 m. spalio mėn. iki 2013 m. spalio mėn.
Projektas buvo sėkmingas, nes jis padėjo Saksonijos įmonei augti ir kurti darbo vietas.
Tačiau tuo metu, kai 2007–2008 m. buvo planuojamos ir rengiamos investicijos, nebuvo jokio
konkretaus rinkos nepakankamumo arba finansavimo trūkumo, kuriuos turėjo panaikinti viešasis
finansavimas. Saksonijoje įmonė pasiekė savo maksimalų gamybos pajėgumą ir norėdama toliau
plėsti savo veiklą ji turėjo įvykdyti papildomų investicijų.
Kadangi priklausė didelei įmonių grupei, ji būtų galėjusi įvykdyti šias strategines investicijas iš
nuosavų išteklių ir imdama paskolas.
29 ir 31 projektai (Apulijos VP) – Spausdinimo įmonė ir orlaivių detalių gamintojas, visos projektų
investicijų sąnaudos – 30,5 milijono eurų, iš kurių 9,8 milijono eurų iš ERPF
Bendra investicijos suma: Atitinkamai 25,1 milijono eurų ir 5,4 milijono eurų sumos.
Bendra dotacijos suma: 16,6 milijono eurų (įskaitant 8,3 milijono eurų iš ERPF) ir 3 milijonai eurų (1,5
milijono eurų iš ERPF).
Šių dviejų projektų atveju nebuvo akivaizdaus rinkos nepakankamumo.
Paramos gavėjai priklausė MVĮ nacionalinėms grupėms ir konsorciumams, turintiems tvirtą padėtį
rinkoje. Be to, daugelį metų iki projekto paraiškos patekimo paramos gavėjų pajamos didėjo.
Atsižvelgiant į jų finansinę padėtį ir konsoliduotą padėtį rinkoje, paramą gaunančios įmonės būtų
gavusios banko paskolas, skirtas projektams finansuoti.
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Trūksta rodiklių ir stebint projektus nepakankamai dėmesio skiriama rezultatų tvarumui
68. Be to, kad užtikrina, kad projektai būtų įgyvendinami laikantis jų numatytos apimties,
biudžeto ir terminų, svarbu, kad valdymo ir stebėjimo priemonės būtų labiau orientuotos į
rezultatų pasiekimą užbaigus projektą ir tolesnį šių rezultatų tvarumą. Atitinkami rodikliai,
stebėjimas ir ataskaitų teikimas turėtų ne tik užtikrinti, kad įmonės paramos gavėjos laikėsi
teisinių tvarumo reikalavimų, bet ir tai, kad jos skyrė dėmesio rezultatams ir, kai buvo galima,
juos toliau plėtojo.
Rodiklių trūkumas
69. 2000–2006 m. veiksmų programose rodikliai išvis nebuvo nustatyti arba nebuvo
suvienodinti. Vėlesniu laikotarpiu Komisija vis dėlto paprašė vadovaujančiųjų institucijų
nustatyti pagrindinius išdirbių ir rezultatų rodiklius. Tačiau nė vienas iš jų nebuvo susijęs su
ilgalaikiais rezultatais. Rodiklius vadovaujančiosios institucijos pasirinko atsižvelgdamos į
savo veiksmų programų strategijas ir dotacijų tipus ir dėl to nebuvo galima palyginti
pasiekimų skirtinguose regionuose.
70. Kai kurie išdirbių rodikliai nebuvo pakankamai konkretūs, o tik gana apibendrintai
suformuluoti atitinkamuose dokumentuose, susijusiuose su 2000–2006 m. ir 2007–2013 m.
programavimo laikotarpių projektais. Rezultatų rodikliai taip pat dažniausiai buvo prastai
apibrėžti, nes nebuvo nurodyta, koks buvo paramos programų tikslas 47. Trūkstant tinkamų
kokybinių ir kiekybinių rodiklių, skirtų išdirbiams ir rezultatams išmatuoti, nebuvo galima
visapusiškai įvertinti projekto poveikio (žr. pavyzdžius 7 langelyje). Net ir tada, kai rezultatų
rodikliai tam tikru mastu buvo susiję su tiesioginiais ir nedelsiant pasireiškiančiais projektų
tikslais, nė vienas iš jų nebuvo naudojamas projekto rezultatų, veiklos ar operacijų tvarumui
įvertinti (taip pat žr. tolesnį skirsnį dėl projektų stebėjimo). Nors ir svarbu, kad būtų nustatyti
veiksmingumo rodikliai, reikia žiūrėti, kad jų nesusidarytų pernelyg daug48.

47

Tai taip pat buvo kritikuojama Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos 6 skyriaus dėl
sanglaudos 6.76 dalyje.

48

Kaip nurodyta Specialiojoje ataskaitoje Nr. 2/2017: Komisijos derybos dėl 2014–2020 m.
partnerystės susitarimų ir programų sanglaudos srityje: labiau į 2020 m. ES strategijos
prioritetus orientuotos išlaidos, bet vis sudėtingesnė veiklos efektyvumo vertinimo tvarka.
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7 langelis. Trūkumų nustatant veiksmingumo rodiklius pavyzdžiai
Žemutinės Saksonijos ir Saksonijos VP be užimtumo taip pat buvo nustatyta kitų programos tikslų,
kaip antai konkurencingumo ir inovacijos, našumo, eksporto pajėgumo ir prekybos su kitais regionais
gerinimas, tačiau nebuvo nustatyta atitinkamų rodiklių projektų lygmeniu. Taigi, projektų lygmeniu
nebuvo renkama duomenų apie tokius pasiekimus.
Vertinant programos sėkmę ir rezultatų tvarumą Čekijos centrinės VP atveju, trūko privalomų
rezultatų rodiklių ir ataskaitose buvo prastai teikiama informacija apie neprivalomus rezultatų
rodiklius. Paramos gavėjai galėjo iš naujo derėtis dėl (mažesnių) tikslinių verčių, jei jie jas nevisiškai
įgyvendino.
Pagal Apulijos VP vykdomuose trijuose iš keturių audituotų projektų naujų darbo vietų kūrimas buvo
vienintelis privalomas rodiklis. Vienos priemonės atveju privalomi rodikliai nebuvo nustatyti (žr. 32
projektą). Pagal Italijos centrinę VP vykdomo projekto tikslai taip pat buvo sumažinti per patvirtinimo
procedūrą (25 ir 28 projektai), o tai reiškia, kad pradiniai tikslai buvo nerealistiški.

71. Keletu atvejų rodiklių tikslinės vertės buvo nerealistiškos: dviem atvejais (19 ir 22
projektai) darbo vietų tikslai buvo viršyti maždaug 100 %, o vienu atveju (11 projektas)
energijos ekonomija buvo beveik tris kartus didesnė negu buvo prognozuojama planavimo
dokumentuose. Čekijos VP laikotarpio vidurio įvertinime buvo padaryta išvada, kad įvairūs
veiksmų programos lygmeniu nustatyti tikslai buvo nepakankamai drąsūs, ir todėl buvo
rekomenduojama juos padidinti 200 % ar daugiau.
Stebint projektus nepakankamai dėmesio skiriama tvarumui
72. Nepaisant to, kad trūko rodiklių, mes nustatėme, kad projektų įgyvendinimo stebėjimas
iš esmės buvo tinkamas. Vis dėlto jis buvo daugiausia paremtas išdirbiais ir nebuvo
suderintas atsižvelgiant į duomenų stebėjimą ir tikrinimą arba elektroninių ataskaitų teikimo
priemonių prieinamumą. Projekto kontrolės ir stebėjimo sistemos audito metu tikrintuose
regionuose padėjo užtikrinti, kad atėjus projekto pabaigos datai išdirbiai būtų iš esmės
pasiekti pagal planą ir kad dotacijos būtų panaudotos tinkamam finansuoti turtui įsigyti.
73. Tačiau vadovaujančiosios institucijos neatliko veiksmingo projektų tvarumo stebėjimo,
atsižvelgiant į teisinius reikalavimus ir kitus aspektus, kurie parodo ilgalaikius rezultatus.
Užbaigus projektą, paramos gavėjai turėjo pateikti galutinę ataskaitą apie savo projektui

Šioje ataskaitoje rekomenduojama pasirinkti rodiklius, kurie yra „svarbiausi ir tinkamiausi ES
intervencijų poveikiui nustatyti“.
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skirtas išlaidas (išdirbius), bet ne visada apie pasiektus tiesioginius rezultatus (žr. VII priedą
dėl įvairių stebėjimo reikalavimų, susijusių su audituotomis veiksmų programomis). Be to,
vadovaujančiosios institucijos nebuvo numačiusios, kaip elgtis tais atvejais, kai pasibaigus
projektui tikrieji rezultatai dar nėra išryškėję ir pasirodys tik vėlesniame etape.
74. Apskritai, teisinių tvarumo reikalavimų stebėjimas užbaigus projektą išliko riboto masto
ir skirtingose VP buvo labai nevienodas. Ataskaitų teikimo ir stebėjimo priemonės ir
atitinkami institucijų ir paramos gavėjų įsipareigojimai užbaigus projektą ne visada buvo
aiškūs arba oficialiai nustatyti administraciniuose dokumentuose visų veiksmų programų
atveju 49. Vadovaujančiosios institucijos nepateikė paramos gavėjams jokių rekomendacijų ar
neteikė sistemingos konsultacijos dėl tvarumo stebėjimo. Jie taip pat neturėjo IT sistemų,
skirtų rinkti duomenis apie tvarumą, ir nė viena iš vadovaujančiųjų institucijų negalėjo
pateikti patikimų statistinių duomenų apie atitiktį teisiniams tvarumo reikalavimams.
Kadangi joms nebuvo keliamas teisinis reikalavimas toliau tai daryti, vadovaujančiosios
institucijos sustabdė tolesnės projektų raidos stebėjimą iš karto po to, kai pasibaigė teisinis
tvarumo laikotarpis.
75. Nurodytas rodiklių trūkumas ir ribotas stebėjimas užbaigus projektą neleido išmatuoti
projektų rezultatų tvarumo. Tai taip pat buvo viena iš priežasčių, dėl kurios sunku nustatyti
priežastinį ryšį tarp privataus sektoriaus vystymuisi išleistų ES lėšų ir įmonėms ir regionams
padaryto ekonominio poveikio.
Nepakankamas ex post vertinimų naudojimas
76. Mes nenustatėme jokių produktyvių investicijų programų vertinimų, kurie būtų apėmę
konkretų rezultatų tvarumo vertinimą. Dėl ribotos teisiškai privalomo tvarumo stebėjimo

49

Pavyzdžiui, Austrijos VP atveju ir kai kurių pagal Italijos centrinę ir regioninę veiklos VP taikomų
konkrečių priemonių atveju. Be to, Lenkijos valdžios institucijos patvirtino projektų tvarumui
skirtas gaires tik 2012 m., t. y. paskutiniu 2007–2013 m. laikotarpio etapu. Jose buvo pateikti
tvarumo reikalavimai, tvarumo vertinimui skirti konkretūs kriterijai, pataisymams apskaičiuoti
skirta metodika ir rekomendacijos dėl to, kaip elgtis konkrečiomis aplinkybėmis (pavyzdžiui,
pasikeitus nuosavybės struktūrai, nuvertėjus turtui arba pakoregavus, arba sumažinus išdirbius
ir rezultatus). Tačiau net ir šios rekomendacijos neužtikrino visiškai veiksmingo stebėjimo,
padedančio siekti tvarių rezultatų, nes vadovaujančiosios institucijos neturėjo patikimų
reikalingų duomenų.
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apimties, IT sistemų, skirtų rinkti su šiuo stebėjimu susijusius duomenis, trūkumo ir ilgalaikio
stebėjimo pasibaigus tvarumo laikotarpiui netaikymo nebuvo duomenų apie rezultatų, kurie
buvo pasiekti vykdant ERPF projektus, tvarumą, apie įmonių paramos gavėjų ekonominį
vystymąsi ar projektų padarytą poveikį regionams. Todėl nebuvo įmanoma nustatyti įgytos
patirties ir sistemingai ją naudoti vykdant atitinkamas regioninės paramos programas,
finansuojamas iš 2014–2020 m. ESI fondų.
77. Komisija neatliko specialių auditų ar vertinimų, susijusių su iš ERPF finansuojamų
investicijų tvarumu. Ji daugiausia turėjo remtis duomenimis, kuriuos vadovaujančiosios
institucijos nurodė savo metinėse įgyvendinimo ataskaitose teikdamos informaciją apie
tvarumą ir bendrą veiksmų programų įgyvendinimą. Tačiau dauguma duomenų visų pirma
buvo susiję su lėšų įsisavinimo rezultatais. Vadovaujančiosios institucijos taip pat turėjo
pranešti apie teisinių tvarumo reikalavimų nesilaikymą savo metinėse ataskaitose. Tačiau
Komisija negalėjo pateikti įrodymų dėl to, kokių veiksmų ji ėmėsi prižiūrėdama šiuos
reikalavimų nevykdymo atvejus.
78. Komisija įtraukė ERPF finansinės paramos didelėms įmonėms ir MVĮ studijas į savo
platesnį 2007–2013 m. sanglaudos politikos ex post vertinimą 50. Nors galutinėse ataskaitose
nebuvo tiesiogiai įvertintas rezultatų tvarumas, jose visgi buvo pateiktos išvados, susijusios
su tikslu siekti ES investicijų į įmones ilgalaikių rezultatų. Svarbiausios vertinimo išvados dėl
šių dviejų įmonių rūšių atitiko mūsų audito rezultatus ir yra apibendrintos VIII priede.
Komisija nerinko statistinių duomenų apie ES finansuojamų įmonių išlikimo lygį nei ES, nei
nacionaliniu lygmeniu. Todėl ji dar negali atlikti lyginamosios analizės tarp paramos lėšas
gaunančių įmonių ir įmonių, kurios šios paramos negauna.

50

2007–2013 m. Sanglaudos politikos programų ex post vertinimas, galutinė ataskaita – 2 darbo
pakuotė: „Parama MVĮ – mokslinių tyrimų ir inovacijos didinimas mažose ir vidutinėse įmonėse
ir MVĮ plėtra“, 2016 m. kovo 30 d.; ir galutinė ataskaita – 4 darbo pakuotė: „Parama didelėms
įmonėms“, 2016 m. vasario 18 d. Santrauka Komisijos tarnybų darbiniame dokumente
SWD(2016) 318 final, 2016 m. rugsėjo 19 d.
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Nebuvo nuosekliai taikomos taisomosios priemonės tais atvejais, kai nevykdomi tikslai ir
tvarumo reikalavimai
79. Mes nagrinėjome, kaip vadovaujančiosios institucijos taiko taisomąsias priemones už
nustatytų tikslų arba tvarumo reikalavimų nevykdymą, nes tai taip pat gali turėti įtakos tam,
kokiu mastu buvo pasiekti tvarūs rezultatai.
80. Vadovaujančiosios institucijos buvo numačiusios taikyti susigrąžinimus, kai nesilaikoma
susitarimuose dėl dotacijų nustatytų privalomų tikslų ir teisinių tvarumo reikalavimų. Tačiau
šios priemonės nebuvo taikomos vienodai. Suma, kuria projektai turėjo atsilikti nuo savo
tikslo tam, kad būtų taikomos taisomosios priemonės, buvo labai nevienoda, o
susigrąžintinos sumos taip pat skyrėsi priklausomai nuo veiksmų programose nustatytų
taisyklių.
81. Dvi Vokietijos vadovaujančiosios institucijos susigrąžinimus taikė visais atvejais, kai
užbaigus projektą nebuvo įvykdyti privalomi tikslai (darbo vietų kūrimo arba išlaikymo) 51.
Čekijos ir Lenkijos vadovaujančiosios institucijos buvo lankstesnės: jos susigrąžino lėšas tik
tuo atveju, jei tikroji pasiekta vertė buvo mažesnė nei 95 % (Čekijoje) arba 90 % (Lenkija)
nustatyto privalomo tikslo. Italijos institucijos taip pat susigrąžino lėšas iš projektų, kurie
nepasiekė tikslinių verčių.
82. Tačiau susigrąžintinos sumos taip pat reikšmingai skyrėsi priklausomai nuo VP.
Vokietijos ir Čekijos VP taikė visišką susigrąžinimą. Tačiau Italijos VP atveju susigrąžinimas
buvo proporcingas turto vertei ir laikotarpiui, kuriuo jis nebuvo naudojamas. Italijos
vadovaujančioji institucija taikė visišką susigrąžinimą tik tada, kai atitinkama neatitiktis buvo
susijusi su reikšmingu teisinių tvarumo reikalavimų pažeidimu, kai nebuvo pasiekti užimtumo
tikslai arba kai įmonės prie projekto finansavimo prisidėjo mažiau nei buvo nustatyta
susitarimuose dėl dotacijų.
83. Dažnai dėl privalomų tikslų ar atitinkamų terminų buvo galima iš naujo derėtis. Tokiais
atvejais vadovaujančiosios institucijos leido dėl jų derėtis iki tvarumo laikotarpio pabaigos,

51

Tačiau Saksonija numatė galimybę atsisakyti susigrąžinimo ir nutraukimo tam tikrais pagrįstais
atvejais.
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atsižvelgiant į vertes, kurias numatoma pasiekti. Nors tam tikrais atvejais, pavyzdžiui,
pasikeitus išorės veiksniams, tai buvo pateisinama, yra rizika, kad šią praktiką taikant beveik
kaip taisyklę, iškils abejonių dėl ankstesnės finansuojamų projektų atrankos ir dėl tvarių
rezultatų pasiekimo.
84. Kitais atvejais (pavyzdžiui, Čekijos regioninės VP) pagal susitarimus dėl dotacijų buvo
leidžiama perduoti subsidijuojamą turtą trečiajai šaliai prieš tvarumo laikotarpio pabaigą,
jeigu vadovaujančioji institucija patvirtino šį perdavimą. Pasak vadovaujančiosios institucijos,
tokie perdavimai buvo atliekami tik išsamiai įvertinus įmonę, kuriai subsidijuojamas turtas
buvo perduodamas. Vis dėlto dėl tokios praktikos iškilo rizika, kad galiausiai dotacija galės
pasinaudoti įmonė, kuriai nebus būtina atlikti įprastos projektų atrankos procedūros.
2014–2020 m. ESI fondų reglamentuose buvo padaryta pagerinimų, skirtų padidinti
rezultatų tvarumo potencialą
85. Mes įvertinome, kokiu mastu teikdama 2014–2020 m. ESI fondų teisės aktų pasiūlymus
Komisija pasinaudojo vykdant ankstesnes programas įgyta patirtimi ir ar ji nustatė techninių
ir organizacinių apribojimų verslo sektoriaus projektų rezultatų tvarumui bei geros praktikos
pavyzdžių iš laikotarpio iki 2014 m. Mes patikrinome, ar pokyčiai, susiję su geresniu ES
investicijų tvarumu, atsispindėjo politikos dokumentuose ir šiam paramos sektoriui
taikomoje teisinėje sistemoje. Galiausiai, mes nustatėme, ar Komisija pateikė rekomendacijų
regionų valdžios institucijoms, kaip pasinaudoti programuojant ESI fondus įgyta su tvarumu
susijusia patirtimi.
Reglamentavimo sistema pagerėjo, …
86. Komisija, rengdama teisėkūros pasiūlymus dėl 2014–2020 m. ESI fondų, pasinaudojo
ankstesnių produktyvių investicijų programų patirtimi. Į ESI fondų reglamentus buvo įtraukti
keli esminiai pakeitimai. Toliau pateiktos ERPF reglamento ir Bendrųjų nuostatų reglamento
(BNR) 52 nuostatos patikslino reglamentavimo sistemą ESI fondų finansuojamų operacijų
tvarumo atžvilgiu ir gali daryti poveikį rezultatų tvarumo gerinimui:

52

Reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013.
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•

Nuo 2014 m. iš ERPF buvo remiamos tik MVĮ skirtos produktyvios investicijos. Paprastai
daroma prielaida, kad MVĮ labiau reikia lėšų ir kitos paramos, kaip antai verslo
konsultacijų paslaugų. Didelės įmonės gali gauti dotacijų tik investicijoms į mokslinių
tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijos stiprinimą arba paramai pereinant prie mažo
anglies dioksido ekonomikos 53.

•

Penkerių metų laikotarpio pradžios momentas buvo patikslintas. Šiuo metu tai galutinio
mokėjimo data arba, jei taikytina, sprendime dėl valstybės pagalbos nustatyta data,
tačiau pirmiau tai nebuvo aišku ir todėl vadovaujančiosios institucijos netaikė vienodos
praktikos.

•

Dėl taisomųjų priemonių, tais atvejais, kai nesilaikoma teisinių tvarumo reikalavimų, kad
būtų taikomas susigrąžinimas, dabar turi būti vykdoma tik viena iš šių trijų sąlygų (o ne
visos trys, kaip buvo anksčiau): a) produktyvios veiklos nutraukimas ar perkėlimas už
programos teritorijos; b) infrastruktūros objekto nuosavybės teisių pasikeitimas, dėl
kurio įmonė įgyja nederamą pranašumą; arba c) esminis pasikeitimas, kuris daro poveikį
jo pobūdžiui, tikslams arba įgyvendinimo sąlygoms ir dėl kurio kiltų pavojus pirminiams
jo tikslams.

•

ESI fondų įnašas turi būti grąžintas, jei produktyvi investicija per 10 metų (vietoj 5 metų)
nuo galutinio mokėjimo perkeliama už ES ribų, išskyrus atvejus, kai paramos gavėjas yra
MVĮ 54.

87. Mūsų neseniai atliktas auditas 55 parodė, kad Komisija ir valstybės narės iš esmės
sėkmingai rengė VP, pasižyminčias nuoseklesne intervencijos logika, t. y. kuriose nustatyti
tikslai (konkretieji tikslai / rezultatai) ir nurodyta, kaip juos tikimasi pasiekti (reikalingas
finansavimas, vykdytini veiksmai ir numatomi išdirbiai). Buvo įvestos naujos taisyklės, turint
tikslą nuosekliau ir įvairiapusiškiau naudoti veiksmingumo rodiklius, kad butų galima įvertinti,

53

Reglamento (ES) Nr. 1301/2013 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktai.

54

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 71 straipsnis.

55

Specialioji ataskaita Nr. 2/2017: „Komisijos derybos dėl 2014–2020 m. partnerystės susitarimų
ir sanglaudos programų“.
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kokia pažanga daroma siekiant ilgalaikių rezultatų. Pagal kiekvieną prioritetinę kryptį
veiksmų programose (išskyrus techninės pagalbos kryptis ir MVĮ iniciatyvai skirtas veiksmų
programas) turi būti pateikta veiksmingumo sistema, apimanti veiksmų programose
nustatomų rodiklių poaibį 56, kurių dauguma jau yra iš anksto apibrėžti susijusiame
reglamente.
… tačiau vis dar yra spragų
88. Naujas 2014–2020 m. reglamentavimo sistemos ypatumas, kuris gali daryti poveikį ES
finansuojamai įmonių rėmimo veiklai, yra veiksmų programoms taikomas reikalavimas
įvykdyti tam tikras ex ante sąlygas 57. Tai Bendrųjų nuostatų reglamente iš anksto apibrėžtais
kriterijais paremtos sąlygos, kurios yra būtinos tam, kad visų ESI fondų lėšos būtų
naudojamos veiksmingai ir efektyviai. Rengdamos veiksmų programas 2014–2020 m.
laikotarpiu, valstybės narės turėjo įvertinti, ar šios sąlygos yra įvykdytos.
89. Siekiant įvykdyti su 3 ex ante sąlyga susijusius reikalavimus, kurie susiję su MVĮ
konkurencingumo gerinimu, prieš skirdamos ESI fondų paramą įmonėms, nacionalinės
institucijos turėjo imtis konkrečių veiksmų verslumui remti, įskaitant iniciatyvą „Smulkiojo
verslo aktas Europai“ 58. Kai kurie šių veiksmų skirti tam, kad teigiamai paveiktų verslo
organizavimą ir vėliau tikėtiną įmonių veiklos vykdymo laikotarpį ir jų ilgalaikius rezultatus.
Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad audito metu nuo programos laikotarpio pradžios buvo praėję
tik treji metai, jų tiesioginio poveikio rezultatų tvarumui dar nebuvo galima įrodyti 59.

56

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 22 ir 96 straipsniai bei II priedas.

57

Žr. Reglamento Nr. 1303/2013 17 straipsnį ir XI priedą bei Specialiąją ataskaitą Nr. 2/2017.

58

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetui ir Regionų komitetui „Pradėk nuo mažo“. 2008 m. birželio 25 d. Europos iniciatyva
„Smulkiojo verslo aktas Europai“ {SEC(2008) 2101} {SEC(2008) 2102} /* COM/2008/0394
galutinis */

59

Taip pat žr. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą SWD (2017) 127 final, 2017 m. kovo 31 d. „Ex
ante sąlygų pridėtinė vertė Europos struktūriniams ir investicijų fondams“.
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90. Tačiau Komisijos pasiūlymo taikyti papildomą ex ante sąlygą dėl pavėluoto mokėjimo
direktyvos 60 įgyvendinimo, kuris galėjo turėti didelį poveikį MVĮ išlikimo lygiams, nepriėmė
teisėkūros institucijos.
91. 2014–2020 m. laikotarpiu veiksmų programos struktūrizuotos taip, kad dėl to
reikšmingai padaugėjo išdirbių ir rezultatų veiksmingumo rodiklių, kuriuos reikia stebėti.
Specialiojoje ataskaitoje Nr. 2/2017 61 mes rekomendavome suderinti veiksmingumo
terminologijos apibrėžtis, susijusias su sąvokomis „išdirbiai“ ir „rezultatai“.
92. Be to, kitoje Audito Rūmų ataskaitoje 62 teigiama, kad „didžioji dalis rodiklių sudaro
pagrindą su išdirbiais susijusio veiksmingumo rezervo paskirstymui (57 %), finansiniams
rodikliams (33 %) ir pagrindiniams įgyvendinimo etapams (9 %)“. Taigi, 2014–2020 m.
veiksmingumo sistema tebėra iš esmės orientuota į lėšų panaudojimą ir projektų išdirbius, o
ne į rezultatus.
93. Rengdama naują reglamentavimo sistemą, Komisija negalėjo pasinaudoti 2007–2013 m.
ERPF paramos įmonėms (tiek didelėms, tiek MVĮ) ex post vertinimais, nes ataskaitos buvo
paskelbtos tik 2016 m. pradžioje. Išskyrus Europos Parlamento studiją 63, kurioje daugiausia
dėmesio skirta teisiniams aspektams, mums nebuvo žinoma jokių kitų svarbių šaltinių
(pavyzdžiui, nacionalinių institucijų studijų arba kitų įvertinimų), kurie būtų susiję su ERPF
parama produktyvioms investicijoms ir būtų naudoti rengiant naujus ESI fondų reglamentus.
Taigi, 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui skirti reglamentai iš esmės buvo rengiami
nepakankamai remiantis iš įvertinimo studijų gauta informacija.
94. Komisija nepasiūlė jokių kitų konkrečių priemonių, skirtų skatinti tvarumą regionuose
vykdomuose ESI fondų produktyvių investicijų projektuose. Nauja teisinė sistema vis dar
neapima nuostatų, pagal kurias būtų reikalaujama, kad vadovaujančiosios institucijos
60

Direktyva 2011/7/ES.

61

Žr. 48 ir 55 išnašas.

62

Specialioji ataskaita Nr. 15/2017 „Ex ante sąlygos ir veiksmingumo rezervas sanglaudos
politikos srityje – naujoviškos, bet dar neveiksmingos priemonės“.

63

Studija „Tvarumo aspektas vertinant įmonėms iš Struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo
suteiktos paramos veiksmingumą“, 2013 m.

45

nustatytų specialias stebėjimo procedūras, sudarančias galimybę rinkti patikimus duomenis
apie tvarumą. Be to, ji šiuo atžvilgiu nesuteikė vadovaujančiosioms institucijoms arba
paramos gavėjams jokių reikalingų rekomendacijų nauju programavimo laikotarpiu.
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
95. Apskritai, mes darome išvadą, kad nepaisant to, kad vykdant daugumą audituotų
projektų buvo gauta tvarių rezultatų, 2000–2013 m. valdant ERPF paramą produktyvioms
investicijoms į Europos įmones nebuvo pakankamai dėmesio skirta rezultatų tvarumui. Todėl
vieno penktadalio audituotų projektų atveju rezultatai nebuvo tvarūs. Mes nustatėme
trūkumų programuojant veiksmų programas ir trūkumų audituotų projektų atrankos,
stebėjimo ir vertinimo etapuose.
96. ES teisiniai tvarumo reikalavimai, visų pirma paramos gavėjų pareiga išlaikyti nupirktą
turtą jo pirminėje vietovėje iki nustatyto penkerių / trejų metų tvarumo laikotarpio pabaigos
buvo vykdomi visų audituotų projektų atveju. Įmonėse paramos gavėjose nebuvo atlikta
jokių esminių jų nuosavybės pobūdžio koregavimų ar pakeitimų ir jos nesustabdė savo
ekonominės veiklos bei neperkėlė jos į kitą vietą. Apskritai, audituotų projektų išdirbiai buvo
tokie, kaip ir buvo planuota. Išdirbiai buvo daugiausia naudojami iki tvarumo laikotarpio
pabaigos (žr. 20–23 dalis).
97. Audituotų projektų tiesioginiai rezultatai daugiausia buvo susiję su darbo vietų kūrimu,
geresnėmis galimybėmis gauti finansavimą ir paskolas, padidėjusia gamyba ir našumu. Tuo
metu, kai atlikome auditą, daugelis audituotų projektų vis dar teikė numatytus tiesioginius
rezultatus. Tačiau beveik pusės audituotų projektų atveju nustatėme, kad nebuvo įmanoma
atlikti visapusiško tvarumo vertinimo tvarumo laikotarpio pabaigoje. Kadangi daugelis
vadovaujančiųjų institucijų dėmesį sutelkė tik į darbo vietų kūrimą ir rezultatai nebuvo
tinkamai stebimi bei užbaigus projektą skelbiami ataskaitose, labai trūko svarbios
informacijos apie tai, kokiu mastu jie buvo pasiekti, ir apie jų tvarumą (žr. 26–31 dalis).
Penktadalio projektų atveju tuo metu, kai jie buvo užbaigti, pasiekti rezultatai neišsilaikė ligi
tvarumo laikotarpio pabaigos arba išsilaikė tik neilgą laiką jam pasibaigus (žr. 32–38 dalis).
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98. Netiesioginiams rezultatams, pavyzdžiui, žinių bazių kūrimui, tinklų su aukštojo mokslo
institucijomis kūrimui, vietos mokestinių pajamų didinimui ir naudos regionams kūrimui, tik
retais atvejais buvo teikiama pirmenybė (žr. 40–43 dalis).
99. Projektų rezultatų tvarumas nebuvo pasiektas dėl įvairių priežasčių. Nors kai kuriais
atvejais paramos gavėjai priežasčių aiškiai negalėjo kontroliuoti (dėl išorės veiksnių, kaip
antai ekonomikos krizė) arba jos buvo susijusios su valdymo trūkumais, kitais atvejais taip
įvyko dėl nepakankamo dėmesio tvarumui įvairiais ES lėšų valdymo lygmenimis.
100. Atsižvelgiant į programos lygmenį, ilgalaikių rezultatų vykdant produktyvias investicijas
pasiekimas nebuvo veiksmingai skatinamas atitinkamose veiklos programose ar kituose
svarbiuose regioniniuose strateginiuose dokumentuose. Ilgalaikių rezultatų pasiekimas
nebuvo prioritetas. Konkretūs skirtingo dydžio ir skirtinguose sektoriuose veikiančių įmonių
poreikiai (rinkos nepakankamumas) nebuvo tinkamai nustatyti. Dėl šios priežasties vykdant
programas iškilo praradimų dėl savaimingumo rizika. ES įsitraukimas iš esmės neužtikrino
geresnio rezultatų tvarumo (žr. 46–59 dalis).
1 rekomendacija. Rezultatų tvarumo skatinimas
a) Valstybės narės turėtų skatinti iš ERPF finansuojamų produktyvių investicijų tvarių
rezultatų pasiekimą VP programavimo lygmeniu, visų pirma šiais būdais:
•

daugiau dėmesio skirti tam, kad būtų nustatytos ir sumažintos tvarių rezultatų
pasiekimui kylančios rizikos,

•

geriau išanalizuoti įvairių rūšių įmonių poreikius, įskaitant poreikį skirti viešąjį
finansavimą, siekiant išvengti praradimo dėl savaimingumo.

Tikslinė įgyvendinimo data: rengiant laikotarpiui po 2020 m. skirtas veiksmų programas.
b) Tvirtinant veiksmų programas, Komisija turėtų atskirai išnagrinėti, kokių priemonių
valstybės narės imasi dėl išdirbių ir rezultatų tvarumo.
Tikslinė įgyvendinimo data: per laikotarpio po 2020 m. atskirų veiksmų programų tvirtinimo
procedūrą.
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101. Kalbant apie projektų atranką, atrankos kriterijai nepakankamai atspindėjo poreikį, kad
vykdant iš ERPF finansuojamus projektus būtų pasiekta tvarių rezultatų, būtų įdiegta
novatoriškų pramoninių procesų arba būtų kiek įmanoma padidintas jų finansinio sverto
poveikis. Rizika, kad įmonės gali gauti ES finansavimą net jei jos būtų galėjusios įvykdyti
projektą be šio papildomo finansavimo arba gaudamos mažesnį finansavimą, nebuvo
pakankamai sumažinta (žr. 61–67 dalis).
2 rekomendacija. Atsižvelgimas į tvarumą vykdant atrankos procedūras
Valstybės narės turėtų taip pagerinti savo atrankos procedūras ir kriterijus, kad būtų
atsižvelgta į praradimo dėl savaimingumo riziką ir būtų remiami tik tokie produktyvių
investicijų projektai, kurie gali pasiekti tinkamų ilgalaikių rezultatų.
Tikslinė įgyvendinimo data: rengiant būsimas atrankos procedūras.
102. Vadovaujančiosios institucijos neskyrė pakankamai dėmesio rezultatų tvarumo
išmatavimui. Ne visos vadovaujančiosios institucijos nustatė tinkamus rodiklius, skirtus
išmatuoti ES bendrai finansuojamų intervencijų veiksmingumą ir jų rezultatus ilguoju
laikotarpiu. Tais atvejais, kai atitinkami rodikliai buvo apibrėžti, jais dažniausiai buvo
matuojamas tik vienas projektų kuriamos naudos aspektas, nustatytų tikslų pasiekimas
nebuvo privalomas arba vertinant veiksmingumą jais buvo naudojamasi nevienodai. Tai
neleido valdžios institucijoms gauti vertingos informacijos apie projektų ir visos programos
rezultatų tvarumą (žr. 69–71 dalis).
103. Nors vadovaujančiųjų institucijų vykdomas išdirbiais paremtas projektų įgyvendinimo
stebėjimas paprastai buvo tinkamas, jų rezultatų stebėjimas ir ataskaitų apie juos teikimas
užbaigus projektą ir per visą tvarumo laikotarpį daugiausia buvo prasti. Taip iš dalies buvo
dėl menko veiksmingumo rodiklių naudojimo ir iš dalies dėl to, kad nebuvo stebėjimo ir
ataskaitų teikimo procedūrų arba jos buvo nenuosekliai taikomos. Nebuvo imtasi jokių
tolesnių veiksmų dėl ilgalaikių rezultatų. Pagal audito metu nagrinėtas veiksmų programas
nebuvo užsakyta jokių konkrečių ex post vertinimų. Komisija taip pat neatliko specialių
auditų / studijų dėl ES finansuojamų investicijų tvarumo (žr. 72–78 dalis).
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3 rekomendacija. Orientavimasis į tvarumą vykdant stebėjimą ir teikiant ataskaitas
Valstybės narės turėtų vykdyti tinkamą ir nuoseklų stebėjimą ir ataskaitų teikimą:
•

naudodamos iš anksto nustatytus atitinkamus rodiklius, skirtus išdirbiams ir rezultatams,
o kartu ir ilgalaikiams rezultatams VP lygmeniu, išmatuoti, tačiau išlaikydamos
suvaldomą rodiklių skaičių;

•

nustatydamos stebėjimo ir ataskaitų teikimo procedūras, skirtas naudoti užbaigus
projektą ir per tvarumo laikotarpį, kurios turėtų būti aprašytos susitarimuose dėl
dotacijų;

•

gerindamos svarbių duomenų rinkimą ir naudojimą.

Tikslinė įgyvendinimo data: jau vykdomų projektų atveju – kiek įmanoma greičiau; vėlesnių
projektų atveju – kai bus rengiamos atrankos procedūros.

4 rekomendacija. Atsižvelgimas į tvarumą atliekant vertinimus
Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad veiksmų programų arba ES lygmeniu
atliekami ex post vertinimai apimtų įvairius tvarumo laikotarpio pabaigoje ir vėliau gautų
rezultatų tvarumo aspektus. Šio vertinimo rezultatai turėtų būti naudojami rengiant būsimas
ES paramos verslui schemas.
Tikslinė įgyvendinimo data: per būsimus ex post vertinimus, kurie turės būti atlikti.
104. Susitarimuose dėl dotacijų nebuvo sistemingai taikomos taisomosios priemonės dėl
numatytų rezultatų nepasiekimo pasibaigus projektui ir / arba tvarumo laikotarpiui. Kai jos
buvo taikomos, jos buvo taikomos nenuosekliai ir skirtingose VP labai skyrėsi lankstumo
laipsnis (žr. 80–84 dalis).
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5 rekomendacija. Nuoseklus aiškių taisomųjų priemonių taikymas
a) Komisija turėtų užtikrinti, kad valstybės narės nuosekliai taikytų aiškias taisomąsias
priemones, įskaitant susigrąžinimo priemones, tais atvejais, kai projektai neatitinka ES
teisinių tvarumo reikalavimų.
Tikslinė įgyvendinimo data: nedelsiant.
b) Kai valstybės narės nustato privalomus tikslus projekto lygmeniu, jos turėtų nustatyti
aiškias taisomąsias priemones ir jas nuosekliai taikyti.
Tikslinė įgyvendinimo data: kaip galima greičiau ir ne vėliau kaip iki 2019 m. pabaigos.

Šią ataskaitą priėmė II kolegija, vadovaujama Audito Rūmų narės Ilianos IVANOVOS, 2018 m.
vasario 7 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.
Audito Rūmų vardu

Pirmininkas
Klaus-Heiner LEHNE

1

I PRIEDAS
ERPF asignavimai produktyvioms investicijoms 2000–2020 m. pagal valstybes nares
(milijonais eurų)

AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK
TC/CB
I
š vi s o
Bendra suma

2000–2006 m.
Parama
didelėms
Parama MVĮ
įmonėms
181
297
80
259
–
–
–
12
30
193
905
3 973
8
29
2
19
1 183
2 878
81
389
252
1 225
150
1 308
–
–
30
189
–
88
710
4 093
19
42
0
0
39
89
–
1
6
221
144
561
874
1 419
–
–
1
365
9
33
6
15
173
4 079
28
497
4 913
22 276

2007–2013 m.
Parama
kitoms
Parama MVĮ
įmonėms
297
28
319
70
474
96
77
1
1 902
390
3 455
665
70
43
165
103
3 128
718
235
139
729
427
3 171
1 870
28
38
3 005
–
55
481
2 863
2 177
333
336
1
0
385
157
28
12
83
116
7 950
1 122
4 192
472
1 491
221
247
180
162
245
487
131
1 323
775
123
266
36 777
11 280

2014–2020 m.
Parama
didelėms
Parama MVĮ
įmonėms
137
260
168
355
250
749
22
112
1 325
1 882
1 894
3 133
88
109
228
425
2 313
3 489
290
278
849
1 553
859
1 441
382
992
421
4 223
35
80
2 870
3 755
518
458
3
–
122
320
30
46
192
228
3 678
10 424
2 142
4 152
575
849
234
371
231
592
972
1 058
1 064
2 595
1 160
673
23 051
44 602

27 189

48 056

67 653

I
š viso
1 200
1 250
1 568
225
5 722
14 025
347
943
13 709
1 413
5 035
8 799
1 440
7 868
738
16 469
1 707
5
1 113
117
846
23 879
13 250
3 136
1 398
1 272
2 668
10 009
2 748
142 898

Pastaba. 2007–2013 m. laikotarpiu parama kitoms įmonėms apima šiuos intervencinius kodus:
išplėstinės paramos paslaugos įmonėms ir įmonių grupėms (05), investicijos į įmones, tiesiogiai
susijusias su moksliniais tyrimais ir inovacijomis (07), kitos investicijos į įmones (08).
Audituotos šalys pažymėtos žalia spalva.
TTB – teritorinio arba tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos.
Šaltinis: Europos Komisija.
2000–2006 m. Infoview
2007–2013 m.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp13_2_db_nut
s3_ae.xlsx
2014–2020 m. https://cohesiondata.ec.europa.eu/dataset/ESIF-2014–2020-categorisation-ERDF-ESFCF/9fpg-67a4
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II PRIEDAS.
Intervencijos logika – rezultatų tvarumas ERPF produktyvių investicijų projektuose

•
•
•
•
•

TIESIOGINIAI REZULTATAI

• Rinkos nepakankamumas sumažintas arba išspręstas, visų
IŠORĖS VEIKSNIAI

• Bendros

ekonominės
sąlygos
• Politinė ir socialinė
aplinka
• Technologinė
pažanga

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

vykdomos investicijos
Padidėjęs augimas ir
užimtumas regione
Ilgalaikiai projektų
rezultatai

pirma sudarant galimybę gauti finansavimą, paskatas investuoti
Elgsenos pokyčiai
Didesnė gamyba
Didesnis našumas
Didesni pardavimai, apyvarta, eksportas
Pagerėjęs verslumas ir konkurencingumas
Išvengta įmonių perkėlimų
Ilgu laikotarpiu sukurtos arba išlaikytos darbo vietos
Kitas ekonominis poveikis
IŠDIRBIAI

• Prekės ir paslaugos gaminamos (teikiamos) paramos gavėjo
įmonėse

• Parengti novatoriški produktai arba procesai
• Sukurtos prekės, paslaugos ir infrastruktūra, skirti bendrai
naudojamai verslo infrastruktūrai

TIKSLAI

• Geresnės įmonių

TVARUMO DIMENSIJOS

•Projekto infrastruktūra toliau

•
•
•
•
•

INDĖLIAI
Direktyvos
Studijos ir moksliniai tyrimai
Viešieji ir privatieji fondai
Bendrai finansuojamos tiesioginės
įmonių investicijos
Netiesioginė parama įmonėms
Ekonomiškumas

PROCESAI

• Panaikinti / sumažinti rinkos
nepakankamumą

• Patikslinti / nustatyti tvarumo
taisykles

• Pateikti gaires dėl tvarumo
• Skleisti gerąją praktiką

Efektyvumas

Veiksmingumas

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis atitinkamų ES programų analize.

naudojama ir prižiūrima

•Toliau gaunama grynoji nauda
•Tebėra įsitraukusi bendruomenė
•Projekto nauda teisingai
dalijamasi ir ji teisingai
paskirstoma

•Institucijų stabilumas
•Išlaikomas aplinkos stabilumas

TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTAS
TVARUMAS
Per 5 metus nuo galutinio
mokėjimo paramos gavėjui:
• produktyvi veikla nenutrūksta ir
neperkeliama į kitą vietą
• nepasikeičia nuosavybės teisės
• nėra esminių pasikeitimų,
darančių poveikį projekto
pobūdžiui, tikslams arba
įgyvendinimo sąlygoms

TVA RUMA S

•

NETIESIOGINIAI REZULTATAI

• Ekonomikos augimas
• Padidėjęs ir išlaikytas darbo vietų skaičius
• Ilgalaikė nauda regionui

IŠDAVOS

•

POREIKIAI
Verslo plėtrai
trukdantis rinkos
nepakankamumas turi
būti pašalintas
Geresnė prieiga prie
finansavimo
Įmonių vykdomos
produktyvios
investicijos
Tvarios investicijos,
sudarančios pagrindą
ilgalaikiams rezultatams
Projektai, ilgainiui
skatinantys ekonomikos
augimą ir užimtumą
Tiesioginė ir
netiesioginė parama
įmonėms
ES parama turėtų kurti
pridėtinę vertę, o ne
savaimingumo poveikį
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III PRIEDAS

2
3
4
5
6

8

CZ (ROP)
2007–2013 m.

7

2013 m.
lapkritis
2013 m.
gegužė
2012 m.
lapkritis

Biurų pastatas ir mokslinių tyrimų salė
technologijų centre
Plastikinių butelių perdirbimo kompleksas

2007 m.
gruodis
2007 m.
gruodis

2006 m.
vasaris
2012 m.
spalis

Spaustuvei skirtas rotacinio spausdinimo
įrenginys
Spaustuvei skirtas spausdinimo įrenginys,
įrišimo klijuojant įrenginys ir kita įranga
Viešbučio perstatymas ir išplėtimas ir naujų
paslaugų įvedimas – visų naujų arba
atnaujintų lovų skaičius, naujų patvirtintų
apgyvendinimo patalpų skaičius ir kt.
Viešbučio statyba – visų naujų arba
atnaujintų lovų skaičius, naujų patvirtintų
apgyvendinimo patalpų skaičius ir kt.

0,2

0,4

13,0

0,8

2,5

1,0

0,07

0,1

15,9

1,2

2,9

14,5

1,1

1,8

0,5

0,1

0,2

2009 m.
kovas

2014 m.
balandis

2,9

0,2

0,8

2009 m.
rugsėjis

2015 m.
sausis

Dengimas milteline danga ir elektrostatinės
sistemos metalo komponentų gamybai

10

11

12
113 naujų darbo vietų (vėliau
tikslas sumažintas iki 90) ir 140
naujų darbo vietų iki 2009 m.
pabaigos. Nėra kitų rezultatų
rodiklių
Nėra rezultatų rodiklių
34 naujos darbo vietos
Nėra kitų rezultatų rodiklių
45 išlaikytos darbo vietos (Iš jų 4
naujos darbo vietos)
Nėra kitų rezultatų rodiklių
išlaikytos 168 darbo vietos
Nėra kitų rezultatų rodiklių
Išlaikytos darbo vietos Dėl
reorganizacijos proceso įmonė
planavo sumažinti darbo vietų
skaičių nuo 243 iki 229
Naujų sukurtų darbo vietų skaičius
–2
Naujų sukurtų darbo vietų turizmo
srityje skaičius – 17, urbanistinės
dykros sutvarkymas

13

14

15

Ar nekyla rizikos dėl paramos gavėjo
ekonominės būklės ateityje?
(tuo metu, kai buvo atliekamas

2008 m.
kovas
2008 m.
gegužė
2008 m.
kovas

1,4

9

Ar rezultatai buvo tvarūs tuo metu,
kai buvo atliekamas auditas?

8
Saulės elementų gamybos kompleksas

Ar rezultatai buvo tvarūs iki tvarumo
laikotarpio pabaigos?

7
2013 m.
lapkritis

Pagrindiniai planuojami tiesioginiai
rezultatai, skirti projekto
pasiekimams išmatuoti

Ar užbaigus projektą rezultatai buvo
pasiekti?

6
2008 m.
lapkritis

Pagrindiniai projektų išdirbiai

Ar pasiekti išdirbiai egzistavo ir buvo
naudojami tuo metu, kai buvo
atliekamas auditas?

5
12,1

Teisinio
tvarumo
laikotarpio
galutinė
data1

Ar pasiekti išdirbiai egzistavo ir buvo
naudojami iki tvarumo laikotarpio
pabaigos?

4
1,8

Projekto
užbaigimo
data

Ar užbaigus projektą išdirbiai buvo
visiškai pasiekti?

Projekto biudžetas
(apytiksliai mln. eurų)
3
46,4

ERPF
(apytiksliai mln. eurų)

2

Nacionalinis bendrasis finansavimas
(apytiksliai mln. eurų)

1
1

Valst
ybė
narė
/
VP

(AT / Burgenlando VP 2000–2006 m.

Projekto Nr.

Informacija apie audituotus projektus – projektų išdirbių ir rezultatų pasiekimas ir tvarumas

16

Veikla sustojo dėl išorės
veiksnių
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2
0,5

0,1

0,2

2010 m.
spalis

2013 m.
spalis

Įrenginių, skirtų produktams hidraulikos
sektoriuje gaminti, surinkimas – 11 skirtingų
įrenginių pirkimas

Nebuvo suplanuota privalomų
rezultatų (remiantis verslo planu –
4 naujos darbo vietos)

x

x

10

0,5

0,1

0,2

2009 m.
gruodis

2012 m.
gruodis

IKT pajėgumų įmonėje plėtra: techninės
įrangos ir programinės įrangos pirkimas

x

x

11

0,2

0,1

0,1

2010 m.
spalis

2013 m.
spalis

1.

0,1

0,3
1,3

Nebuvo suplanuota privalomų
rezultatų
Nebuvo suplanuota privalomų
rezultatų

x

0,2

2013 m.
birželis
2014 m.
rugsėjis

x

3,7

2010 m.
birželis
2011 m.
rugsėjis

x

x

1,4

0,1

0,5

0,1

0,2

x

x

16

1,1

0,3

2009 m.
balandis

2014 m.
balandis

Mėsos produktų gamybai skirto komplekso
išplėtimas įsigyjant visiškai įrengtą gamyklą

Nebuvo suplanuota privalomų
rezultatų
Nebuvo suplanuota privalomų
rezultatų (remiantis paraiška, buvo
suplanuotos 2 darbo vietos)
16 naujų nuolatinių darbo vietų
Investicijos į turtą gamybos
pramonėje
Išsaugota 61 nuolatinė darbo vieta
Investicijos į turtą gamybos
pramonėje

x

0,4

2014 m.
kovas
2013 m.
birželis

x

15

2011 m.
kovas
2010 m.
birželis

Energijos ekonomijos priemonės: nauja
kontroliuojama katilinė, šildymo dujomis
patalpos su naujomis šilumos paskirstymo
sistemomis, saulės energija šildomas
tarnybiniam naudojimui skirtas vanduo
Nauji įrenginiai, skirti naujai sukurtų
šilumokaičių gamybai
Medicinos produktų plėtros centro įkūrimas
– pastato renovacija, laboratorijos įrengimas
ir įrangos pirkimas
MVĮ mokymo centro statyba – statyba,
įrangos atskirose mokymo klasėse pirkimas
MVĮ gamybos cecho statyba plieno gaminių
sektoriuje

Nebuvo suplanuota privalomų
rezultatų (remiantis verslo planu –
1 nauja darbo vieta)
Energijos ekonomija

13
14

17

DE / Žemutinės Saksonijos VP
2007–2013 m.

12

CZ / OPEI 2007–2013 m.

CZ / OPEI
2007–
2013 m

9

19

20

DE / Saksonijos VP 2007–
2013 m.

18

10,0

0,5

1,1

2011 m.
sausis

2016 m.
sausis

Veganiško maisto produktų gamybai skirto
visiškai įrengto komplekso pirkimas

0,3

0

0,1

2009 m.
gegužė

2014 m.
gegužė

Kalvystės dirbinių gamybos cecho išplėtimas.
Fotovoltinės elektrinės įrangos, įrenginių ir
biuro patalpų pirkimas

1 nauja nuolatinė darbo vieta

21,6

1,3

4,1

2013 m.
spalis

2018 m.
spalis

Sanitarijos įrangos gamybos komplekso
išplėtimas; gamybos cecho statyba ir mašinų
bei įrenginių pirkimas

57 naujos nuolatinės darbo vietos

6,2

1,4

1,4

2012 m.
vasaris

2017 m.
vasaris

Naujas kompleksas, skirtas naujų produktų
hidraulikos sektoriuje testavimui; cecho
statyba ir įrenginių ir kitos įrangos pirkimas

18 naujų nuolatinių darbo vietų

Išorės
veiksni
ai

3
1,1

0,1

0,3

2010 m.
gruodis

2015 m.
gruodis

22

7,1

1,4

1,4

2012 m.
birželis

2017 m.
birželis

2,7

0,6

0,9

2012 m.
rugsėjis

2017 m.
rugsėjis

2,3

0,4

1,1

2011 m.
sausis

2016 m.
sausis

4,6

2,7

1,0

2004 m.
lapkritis

2009 m.
lapkritis

9,8

3,3

3,5

2008 m.
vasaris

2013 m.
vasaris

6,4

2,2

2,2

2010 m.
vasaris

2015 m.
vasaris

Laboratorija, skirta ekologiškų žibintų
prototipams kurti

2,2

1,5

0,5

2009 m.
gruodis

2019 m.
birželis

Užšaldyto maisto gamybos centras

25,1

8,3

8,3

2008 m.
birželis

2013 m.
birželis

Rotacinio spausdinimo įrenginys ir nauja
įrišimo gamybos linija

26,2

5,4

5,4

2008 m.
rugsėjis

2013 m.
rugsėjis

Stiklinių pakuočių gamybos linija

5,4

1,5

1,5

2008 m.
birželis

2013 m.
birželis

Pramoninių pastatų ir susijusios
infrastruktūros, skirtų orlaivių įrangos
gamybai, projektavimas ir statyba; kokybės
kontrolei skirta įranga

23

24

DE / Saksonijos VP 2007–2013 m.

21

26

27

28

IT/ PON R&C 2007–2013 m.

25

30
31

IT / POR Puglia 2000–2006 m.

29

Gamyklos, skirtos automobilių pramonėje ir
kitose pramonės šakose naudojamų dalių,
pagamintų iš plastiko žaliavos, gamybai
išplėtimas; naujas cechas ir įrenginių ir kitos
įrangos pirkimas
Mėsos produktų gamybai skirto esamo
komplekso išplėtimas ir naujo komplekso
statyba
Gamyklos, skirtos pramoninių plėvelių
vystymui ir gamybai, įvairinimas / išplėtimas.
Naujas cechas ir įrenginių ir kitos įrangos
pirkimas
Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra,
skirti didelio krūvio jonams sukurti ir naudoti
medicininiam gydymui ir paviršiaus medžiagų
analizei
Prototipinės gamyklos, vykdančios mokslinių
tyrimų veiklą ir eksperimentus su
priešvirusine plėvele, sukūrimas
Skaitmeninės inžinerijos centro su virtualios
realybės laboratorija sukūrimas ir susijusi
mokslinių tyrimų ir mokymo programa

4 naujos darbo vietos (3 nuolatinės
darbo vietos bei 1 profesinio
mokymo stažuotė)
71 nauja nuolatinė darbo vieta
Išlaikytos 44 darbo vietos (42
nuolatinės darbo vietos bei 2
profesinio mokymo stažuotės)
Išlaikytos 5 darbo vietos MTTP
srityje (panaudojant projekto
rezultatus buvo numatyta sukurti
25 darbo vietas – 2016 m. birželio
mėn. nebuvo pasiekta)
Sukurtos 4 naujos darbo vietos.
Suplanuota keletas neprivalomų
rezultatų
Nebuvo suplanuota privalomų
rezultatų
Suplanuota keletas neprivalomų,
bendro pobūdžio rezultatų
Nebuvo suplanuota privalomų
rezultatų (suplanuota keletas
neprivalomų rezultatų, įskaitant 20
naujų darbo vietų)
Nebuvo suplanuota privalomų
rezultatų (suplanuota keletas
neprivalomų rezultatų, įskaitant 26
naujas darbo vietas)
Naujų 16 darbo vietų sukūrimas.
Suplanuota keletas neprivalomų
rezultatų, iš kurių kai kurie buvo
bendro pobūdžio ir jiems nebuvo
nustatyta kiekybinių tikslų
Sukurta 16 naujų darbo vietų.
Suplanuota keletas neprivalomų
rezultatų
12 naujų darbo vietų sukūrimas
Suplanuota keletas neprivalomų
rezultatų

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4
0,1

0,02

0,02

2006 m.
birželis

2011 m.
birželis

Kirpyklai ir soliariumui skirta įranga

33

16,6

3,3

5,0

2011 m.
rugsėjis

2016 m.
rugsėjis

Medžio anglių gamybos kompleksas ir
elektros energijos gamybos kompleksas

34

0,6

0

0,3

2007 m.
lapkritis

2012 m.
lapkritis

Įvairios paskirties šviestuvų gamybos
valdymui skirta integruota sistema

35

2,3

0,3

0,8

2007 m.
rugpjūtis

2012 m.
rugpjūtis

Elektros gamybai iš biomasės skirto
komplekso įrengimas, įskaitant kuro
saugojimui skirtas patalpas

8,5

1,28

2,9

2008 m.
kovas

2013 m.
kovas

0,3

0

0,1

2008 m.
gegužė

2013 m.
gegužė

Pasenusios amunicijos atliekų perdirbimui
skirtos patalpos, įskaitant gamybos atliekoms
saugoti skirtas stogines
Automobilių dalis ir žaislus gaminančiai
įmonei skirtos įrangos projektavimas ir
gamyba

0,6

0

0,2

2008 m.
balandis

2013 m.
balandis

37

38

PL / OP- ICE 2004–2006 m.

36

PL / OP- ICE 2004–2006 m.

32

Gamybos cechas ir įrenginiai, skirti statyboje
naudojamų produktų iš betono gamybai

Nebuvo suplanuota privalomų
rezultatų
Suplanuota keletas neprivalomų
rezultatų, įskaitant 1 naują darbo
vietą
Grynasis darbo vietų pokytis -125
nauji produktai
prekių vertė
medžio anglių gamyba
ir kt.

Naujos darbo vietos – 10
Pajamų padidėjimas – 50 %
Nauji produktai – 6
Apyvartos padidėjimas – 6 %
Didesnis energijos vartojimo
efektyvumas – 0,02
Išmetamo SO2, CO2, kietųjų dalelių
kiekio sumažinimas;
į sąvartyną patenkančių atliekų
sumažinimas
20 naujų darbo vietų;
Perdirbimo metu susidariusios
pavojingos atliekos
27 naujos darbo vietos, nauji
produktai, naujos paslaugos,
gaminių vertė įgyvendinus projektą
ir kt.
5 naujos darbo vietos, sutartys su
naujais partneriais, nauji gaminiai,
padidėjusios pajamos,
veiklos sąnaudų sumažėjimas ir kt.

x

x

Išorės veiksniai

5
39

93,8

0

11,2

2009 m.
vasaris

2014 m.
vasaris

40

0,5

0,08

0,2

2008 m.
birželis

2013 m.
birželis

41

35,1

1,3

4,2

2008 m.
rugsėjis

2013 m.
rugsėjis

Kokso gamybos kompleksas: kokso krosnių
baterija, anglių bokštas, vėsinimo bokštas,
anglių dulkių pašalinimo iš krosnių baterijos
sistema, IT sistemos
Cheminių produktų gamybai skirta įranga:
antgaliai, pompos, kontrolės ir matavimo
instrumentai
Dūmtakių dujų desulfuravimo sistema
elektros energijos gamybos įmonėje

Remiantis ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytais teisiniais tvarumo reikalavimais.
Sutartiniai ženklai: Žr. IV priedą.
Šaltinis: Audito Rūmų analizė, remiantis atliekant auditą surinkta informacija.
1

Darbo vietų išsaugojimas
Gamybos pajėgumo padidėjimas
Išmetamų teršalų sumažėjimas
4 naujos darbo vietos, išmetamų
teršalų sumažėjimas
Išmetamo SO2 ir kietųjų dalelių
kiekio sumažinimas

1

IV PRIEDAS
III priedo paaiškinimas
Ar užbaigus projektą
išdirbiai buvo visiškai
pasiekti?

Ar pasiekti išdirbiai
egzistavo ir buvo
naudojami iki
tvarumo laikotarpio
pabaigos?

Ar pasiekti išdirbiai
egzistavo ir buvo
naudojami tuo metu,
kai buvo atliekamas
auditas?

Ar užbaigus
projektą rezultatai
buvo pasiekti?

Ar rezultatai buvo tvarūs iki
tvarumo laikotarpio
pabaigos?

Ar rezultatai buvo tvarūs tuo
metu, kai buvo atliekamas
auditas?

Bendrai
finansuojamas turtas
egzistavo ir buvo
naudojamas

Rezultatai pasiekti
pagal planą
Įvertinimas
paremtas
pakankamais ir
patikimais
veiksmingumo
rodikliais

Rezultatai egzistavo iki
tvarumo laikotarpio pabaigos:
projektas teikė tinkamą
finansinės ir ekonominės
grąžos sąnaudų atžvilgiu lygį;
padidėjo gamyba, našumas,
darbo vietų skaičius,
konkurencingumas ir
verslumas; pagerėjo inovacija

Įvertinta paramos gavėjo
ekonominės būklės
perspektyva ateityje (tuo
metu, kai buvo atliekamas
auditas)

Esami rezultatai: projektas
teikė tinkamą finansinės ir
ekonominės grąžos sąnaudų
atžvilgiu lygį; padidėjo
gamyba, našumas, darbo
vietų skaičius,
konkurencingumas ir
verslumas; pagerėjo inovacija

Paramos gavėjo veikla
pelninga ir ateities
perspektyva teigiama

Rezultatai egzistavo tik iš
dalies (gamyba, našumas,
darbo vietų skaičius
sumažėjo, palyginti su
užbaigus projektą buvusia
padėtimi)

Išdirbiai pasiekti
pagal planą

Bendrai
finansuojamas turtas
egzistavo ir buvo
naudojamas iki
tvarumo laikotarpio
pabaigos

Vidutinė

Išdirbiai pasiekti, bet
nevisiškai pagal planą

Bendrai
finansuojamas turtas
egzistavo ir buvo
naudojamas iki
tvarumo laikotarpio
pabaigos, bet ne visu
pajėgumu

Bendrai
finansuojamas turtas
egzistavo ir buvo
naudojamas, bet ne
visu pajėgumu

Rezultatai pasiekti,
bet ne visiškai taip,
kaip buvo nustatyta
plane

Rezultatai egzistavo tik iš
dalies iki tvarumo laikotarpio
pabaigos (gamyba, našumas,
darbo vietų skaičius
sumažėjo, palyginti su
užbaigus projektą buvusia
padėtimi)

Bloga / veikla
nutraukta

Didelė dalis išdirbių
planuota, bet
nepasiekta

Didelė dalis bendrai
finansuojamo turto
nebuvo naudojama
iki tvarumo
laikotarpio pabaigos

Didelė dalis bendrai
finansuojamo turto
nepanaudota

Didelė dalis
rezultatų planuota,
bet nepasiekta

Didelė dalis rezultatų
neegzistavo arba veikla
nutraukta iki tvarumo
laikotarpio pabaigos

Didelė dalis rezultatų
neegzistavo arba veikla
nutraukta

Informacija apie
rezultatus
neišmatuojama

Informacija apie rezultatus
neišmatuojama; turima
informacija neišsami

Informacija apie rezultatus
neišmatuojama; turima
informacija neišsami

Gera

x rodo, kad turima
informacija buvo
neišsami arba
nebuvo nustatyti
tinkami rodikliai
Įvertinimas
neįmanomas dėl
informacijos trūkumo

Rizika, susijusi su veikla
ateityje (pavyzdžiui, su skolos
restruktūrizavimu arba
deficito subalansavimu susiję
klausimai, verslo tęsimo
perspektyva priklausė nuo
kitų projektų rezultatų arba
galimybės sukurti papildomo
kapitalo)
Reikšminga su veikla ateityje
susijusi rizika (žr. pirmiau
aptartus klausimus arba
paramos gavėjas bankrutavo,
remiama veikla nutraukta ar
labai bloga ateities
perspektyva)
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V PRIEDAS
Audituotų projektų darbo vietų skaičiaus pokyčiai
VP

Burgenlando VP
Čekija
Pietryčių VP
OPEI
Vokietija
Žemutinės Saksonijos
VP
Saksonijos VP
Italija
Centrinė VP
Apulijos VP
Lenkijos VP
I
š viso
1

Darbuotojų skaičius, MVĮ
prieš
projektą

pasibaigus
projektui
(iš viso)

skirtumas,
lyginant
padėtį prieš
projektą ir
užbaigus
projektą

pasibaigus
projektui
(dėl
projekto)

2016 m.
birželio 1 d.

45

192

+ 326 %

135

12
325

40
352

+ 233 %
+8%

24

109

60
0
59
263
788

Darbuotojų skaičius,
didesnės įmonės
skirtumas,
pasibaigus
lyginant
projektui
padėtį prieš
(dėl
projektą ir
projekto)
užbaigus
projektą

prieš
projektą

pasibaigus
projektui
(iš viso)

114

skirtumas,
lyginant
padėtį
užbaigus
projektą ir
padėtį
2016 m.
birželio 1 d.
- 40 %

2016 m.
birželio 1 d.

376

413

+ 10 %

0

319

skirtumas,
lyginant
padėtį
užbaigus
projektą ir
padėtį
2016 m.
birželio 1 d.
- 23 %

19
4

53
395

+ 33 %
+ 12 %

-

-

-

-

-

-

+ 354 %

85

125

+ 15 %

-

-

-

-

-

-

89

+ 48 %

29

107

+ 20 %

286

437

+ 53 %

151

766

+ 75 %

19
86
424
1 311

N. d.
+ 45 %
+ 61 %
+ 66,4 %

19
27
159
477

19
72
441
1 326

0
- 16 %
+4%
+1%

160
319
10 656
11 797

163
354
10 871
12 238

+2%
+ 11 %
+2%
+ 3,7 %

3
35
14
203

1631
532
9 691
11 471

+ 50 %
- 11 %
-6%

Viename pagal Italijos VP vykdomame projekte nebuvo įmanoma patikrinti sukurtų darbo vietų išlaikymo. Tačiau buvo padaryta prielaida, kad visos darbo
vietos (163) buvo išlaikytos 2016 m. birželio mėn.

Pastaba. Skaičiai lentelėje rodo audituotų projektų rezultatus pagal susijusias VP.
Šaltinis: Audito Rūmų analizė, remiantis atliekant auditą surinkta informacija.
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VI PRIEDAS
Vadovaujančiųjų institucijų teisinės tvarumo sąlygos
Konkretus aspektas

AT

1. Nacionaliniai teisės
aktai

Iš dalies
Atitinka ES teisės
aktus, bet trūko su
stebėjimu susijusių
pareigų.

2. VP orientavimasis į
projektų rezultatų
tvarumo

Ne

3. Specialios sąlygos
finansavimo
susitarimuose

Iš dalies
Pareiga išlaikyti
investiciją 5 metus po
projekto užbaigimo.
Nėra sistemingų
tvarumo reikalavimų
kontrolės priemonių.

CZ (Centras)

CZ (ROP)

Taip
Atitinka ES teisės
aktus, susijusius su
nupirktu turtu.
Tvarumo laikotarpis
taip pat buvo
taikomas sukurtoms
arba išsaugotoms
darbo vietoms.
Ne

Taip
Atitinka ES teisės
aktus, susijusius su
nupirktu turtu.
Tvarumo laikotarpis
taip pat buvo
taikomas sukurtoms
arba išsaugotoms
darbo vietoms.
Ne

Iš dalies
Pareiga išlaikyti
investiciją 3 metus po
projekto užbaigimo
(MVĮ). Ataskaitos
teikiamos dviem
užbaigtais
ataskaitiniais
laikotarpiais, o ne per
visą tvarumo
laikotarpį.

Taip
Pareiga visoms
įmonėms išlaikyti
turtą 5 metus teikiant
ataskaitas per visą
tvarumo laikotarpį.

DE (Žemutinė
Saksonija)
Taip
Atitinka ES teisės
aktus, susijusius su
nupirktu turtu.
Tvarumo laikotarpis
taip pat buvo
taikomas sukurtoms
arba išsaugotoms
darbo vietoms.
Iš dalies

Taip
Atitinka ES teisės
aktus, susijusius su
nupirktu turtu.
Tvarumo laikotarpis
taip pat buvo
taikomas sukurtoms
arba išsaugotoms
darbo vietoms.
Iš dalies

Iš dalies
Atitinka ES teisės
aktus, bet nuostatos
nenuosekliai
perkeltos į
nacionalinę teisę.

Iš dalies
Atitinka ES teisės
aktus, bet nuostatos
nenuosekliai
perkeltos į
nacionalinę teisę.

Iš dalies
Atitinka ES teisės
aktus, bet trūko su
stebėjimu susijusių
pareigų.

Ne

Ne

Ne

Taip
Detalios tinkamumo
finansuoti sąlygos dėl
investicijų rūšies ir
darbo vietų. Pareiga
išlaikyti investuotą
turtą ir darbo vietas 5
metus. Detalios
ataskaitų teikimo
pareigos.

Taip
Detalios tinkamumo
finansuoti sąlygos dėl
investicijų rūšies ir
darbo vietų. Pareiga
išlaikyti investuotą
turtą ir darbo vietas 5
metus. Detalios
ataskaitų teikimo
pareigos.

Iš dalies
Pareiga išlaikyti
investiciją 5 metus po
užbaigimo arba tol,
kol bus sugrąžinta
paskola. Dviejų iš trijų
audituotų priemonių
atveju ataskaitų
teikimas buvo
numatytas tik pirmus
dvejus metus po
projekto užbaigimo.

Iš dalies
Pareiga išlaikyti
investiciją 5 metus po
užbaigimo, vienos
priemonės atveju – iki
dešimties metų, jei
tai nekilnojamasis
turtas. Vienos
priemonės atveju
ataskaitos teikiamos
tik pirmus dvejus
metus po projekto
užbaigimo. Vienos
priemonės atveju
ataskaitų teikimas
nenumatytas.

Iš dalies
Pareiga išlaikyti
investiciją 5 metus po
užbaigimo. Vienos
priemonės atveju –
teikti ataskaitas apie
rezultatus kasmet 5
metus po užbaigimo.

DE (Saksonija)

IT (Centras)

IT (ROP)

PL

2
4. Vadovaujančioji
institucija /
įgyvendinančiosios
institucijos teikia
rekomendacijas arba
sistemingai
konsultuoja dėl
tvarumo stebėjimo

Ne

Šaltinis: Audito Rūmų analizė.

Iš dalies
Rekomendacijos
pareiškėjams ir
paramos gavėjams,
stebėjimas ne visą
tvarumo laikotarpį.

Taip
Rekomendacijos
pareiškėjams ir
paramos gavėjams,
stebėjimas visą
tvarumo laikotarpį,
kiekvienas projektas
tikrinamas vietoje.

Taip
Nustatyti veiksmingi
stebėjimo
mechanizmai ir
teikiamos
rekomendacijos.

Taip
Nustatyti veiksmingi
stebėjimo
mechanizmai ir
teikiamos
rekomendacijos.

Iš dalies
Nėra specialių
rekomendacijų; tik
vienai priemonei
skirtose
rekomendacijose
paminėtas
reikalavimų
įvykdymas.

Ne

Iš dalies
Rekomendacijos
patvirtintos 2012 m.,
bet nereikalaujamas
visapusiškas
stebėjimas.

1

VII PRIEDAS
Teisinių tvarumo reikalavimų stebėjimo ir ataskaitų apie juos teikimo procedūros
VP

Burgenlando VP
2000–2006 m.

Valsty
bė
narė
AT

Įmonių ir inovacijų VP
2007–2013 m.

CZ

Pietryčių regioninė VP
2007–2013 m.

CZ

Žemutinės Saksonijos
VP 2007–2013 m.

DE

Saksonijos
VP 2007–2013 m.

DE

Vadovaujančiųjų institucijų stebėjimas

Paramos gavėjų ataskaitų teikimas

Vidutinis: Vadovaujančioji institucija ir įgyvendinančioji
institucija nenumatė sistemingų tvarumo reikalavimų
kontrolės priemonių ir tvarumo laikotarpiu nevykdė
tikslingų patikrų. Dėl trejų metų laikotarpio po projekto
užbaigimo, įgyvendinančioji institucija patikrino darbo
vietų tikslo pasiekimą ir išlaikymą remdamasi socialinio
draudimo fondo pateiktais duomenimis ir paramą
gaunančių įmonių finansinėmis ataskaitomis.
Per visą tvarumo laikotarpį nebuvo įdiegta rezultatų
stebėjimui skirta IT sistema.
Vidutinis: Vadovaujančioji institucija ir įgyvendinančioji
institucija projektų veiksmingumą stebėjo ne visu
tvarumo laikotarpiu, o tik pirmuosius dvejus finansinius
metus po projekto užbaigimo. Projektų, kurie turėjo būti
patikrinti įgyvendinimo ir tvarumo laikotarpiais, atranka
buvo paremta imtimi.

Blogas: Iš paramos gavėjų nebuvo reikalaujama
pateikti jokios informacijos, kad būtų galima
patikrinti projekto rezultatus per likusį tvarumo
laikotarpį.

Geras: Vadovaujančioji institucija reikalavo stebėjimo
ataskaitose pateikti informaciją tiek apie rezultatus, tiek
apie išdirbius. Abiejų rūšių rodikliai buvo privalomi.
Tvarumo laikotarpiu vadovaujančioji institucija bent po
vieną kartą atliko kiekvieno projekto patikrą vietoje.
Stebėjimo ataskaitos turėjo būti teikiamos kiekvienais
tvarumo laikotarpio metais ir apėmė visą tvarumo
laikotarpį.

Vidutinis: Paramos gavėjai pateikė informaciją
apie išdirbių ir rezultatų rodiklius metinėse
stebėjimo ataskaitose per visą tvarumo
laikotarpį. Pavėlavus pateikti ataskaitą apie
projektų rezultatus, sankcijos nebuvo taikomos.

Geras: Valdžios institucijos nustatė pakankamas
stebėjimo procedūras, siekdamos užtikrinti, kad projekto
įgyvendinimas atitiktų galiojančias nuostatas ir sąlygas ir
kad galėtų gauti pagrįstą patikinimą dėl tvarių rezultatų
pasiekimo. Buvo vykdomos sistemingos patikros
remiantis imčių sudarymu.

Geras: Buvo įdiegtas standartizuotas ir
veiksmingas paramos gavėjų ataskaitų teikimas
projekto vykdymo laikotarpiu ir vėliau per visą
tvarumo laikotarpį bei buvo užtikrintas jo
vykdymas.

Geras: Valdžios institucijos nustatė pakankamas
stebėjimo procedūras, siekdamos užtikrinti, kad projekto
įgyvendinimas atitiktų galiojančias nuostatas ir sąlygas ir
kad galėtų gauti pagrįstą patikinimą dėl tvarių rezultatų
pasiekimo. Buvo vykdomos sistemingos patikros
remiantis imčių sudarymu.

Vidutinis: Buvo įdiegtas standartizuotas ir
veiksmingas ataskaitų teikimas projekto
vykdymo laikotarpiu ir vėliau tvarumo
laikotarpiu. Galutinė tvarumo ataskaita
praktiniais sumetimais turėjo būti pateikta likus
trims mėnesiams iki 5 metų tvarumo laikotarpio
pabaigos; nors tai ir neatitiko teisės aktų,
rezultatų tvarumui tiesioginio neigiamo poveikio
tai neturėjo.

Vidutinis: Nors paramos gavėjai buvo įpareigoti
teikti ataskaitas dėl privalomų (daugiausia
susijusių su išdirbiais) ir neprivalomų rodiklių, jie
sistemingai nepranešinėjo apie pasiektas
neprivalomų rodiklių vertes. Iš jų nebuvo
reikalaujama teikti informaciją apie projektų
veiksmingumą už visą tvarumo laikotarpį.
Pavėlavus pateikti ataskaitą apie projektų
rezultatus, sankcijos nebuvo taikomos.

PL

Apulijos VP (POR Puglia
2000–2006 m.)

IT

Įmonių konkurencingumo
pagerėjimas
2004–2006 m.

IT

Centrinė VP (PON R&C
2007–2013 m.)
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Blogas: Audituotų projektų atveju vadovaujančioji
institucija neturėjo informacijos apie tai, kaip buvo
naudojami projektai visu tvarumo laikotarpiu, ir
nepareikalavo šios informacijos iš paramos gavėjų. Ir
apskritai, nebuvo gauta pakankamai įrodymų, kurie leistų
užtikrinti, kad vykdant projektus visiškai laikomasi
tvarumo įsipareigojimų.

Vidutinis: Priklausomai nuo priemonės, paramos
gavėjai patys privalo deklaruoti, kad išlaiko
tvarumą: a) per visą tvarumo laikotarpį; b)
netaikomas joks pačių paramos gavėjų
deklaravimas; c) tik vienkartinis pačių paramos
gavėjų deklaravimas praėjus dviem metams po
projekto užbaigimo.

Blogas: Nebuvo numatytos sistemingos tvarumo
reikalavimų kontrolės priemonės. Audituotų projektų
atveju vadovaujančioji institucija neturėjo informacijos
apie tai, kaip buvo naudojami projektai visu tvarumo
laikotarpiu, ir nepareikalavo šios informacijos iš paramos
gavėjų.
Po projekto užbaigimo nebuvo rezultatų stebėjimui
skirtos IT sistemos.

Vidutinis: Priklausomai nuo priemonės,
vadovaujančioji institucija reikalavo iš paramos
gavėjų pateikti: a) jų pačių deklaraciją už dvejus
metus iš eilės po projekto užbaigimo (tuo atveju,
kai paramos gavėjas yra didelė įmonė arba MVĮ
konsorciumas) arba b) vienkartinę jų pačių
deklaraciją (jei gavėjas yra labai maža įmonė).

Vidutinis: Skirtingos įgyvendinančiosios institucijos taikė
skirtingas procedūras:
a) kasmetinių ataskaitų apie rezultatus teikimas tvarumo
laikotarpiu; arba b) 5 % projektų, kurie buvo užbaigti 5
metais anksčiau nei tikrinimo metai, imties patikros. Vis
dėlto ši procedūra neužtikrino sistemingo pasiektų ir per
visą tvarumo laikotarpį išlaikytų rezultatų stebėjimo.
Per visą tvarumo laikotarpį nebuvo įdiegta rezultatų
stebėjimui skirta IT sistema.

Blogas: Vienos priemonės atveju iš paramos
gavėjų buvo reikalaujama pateikti metines
ataskaitas apie projektų rezultatų tvarumą
praėjus penkeriems metams po projektų
užbaigimo (kaip reikalaujama pagal nacionalinius
teisės aktus), tačiau tokių ataskaitų teikimas
nebuvo privalomas kitų dviejų priemonių atveju.

Šaltinis: Audito Rūmų analizė.
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VIII PRIEDAS
Su MVĮ ir didelėmis įmonėmis susiję vertinimo rezultatai
MVĮ
Labiausiai paplitęs intervencijos modelis buvo stengtis pasiekti kiek įmanoma didesnį
skaičių paramos gavėjų labai apytiksliai apibrėžiant tikslinius paramos gavėjus ar
konkrečius tikslus, kurių tikimasi pasiekti vykdant projektus.
Dauguma atvejų vykdant projektus buvo siekiama padidinti pagrindinius įmonių
gamybos veiksnius, kaip antai kapitalą, darbą ir MTTP išlaidas. Tačiau mažai dėmesio buvo
skirta galutiniam siekiamam tikslui ar numatomiems rezultatams, pavyzdžiui, didėjančio
eksporto, našumo ar pardavimų išraiška.
Dauguma paramos gavėjų priklausė žemųjų technologijų sričiai priskiriamiems
ekonomikos sektoriams, pavyzdžiui, gamybai arba didmeninei prekybai. Tai rodo, kad
reikšminga finansinė parama buvo skiriama tradiciniuose sektoriuose veiklą vykdančių MVĮ
padėčiai gerinti ar ją išlaikyti, o ne augimo ir inovacijų polių skatinimui.
Nepaisant to, kad buvo stebimas negrąžinamos paramos poslinkis link grąžinamos
paramos, dotacijos vis vien išliko dažniausia paramos teikimo forma. Paprastos dotacijos
paprastai yra laikomos tradicinėmis, mažiau novatoriškomis (ir galimai sąnaudų požiūriu
mažiau efektyviomis) nei finansinės priemonės.
Užregistruota pasikeitimų, susijusių su ekonominiu veiksmingumu. ERPF dotacijos
paspartino MVĮ investicijų planų vykdymą arba padėjo jiems pasirengti ir taip padėjo joms
didinti apyvartą, pelningumą ir eksportą. Vis dėlto didžiausias pokytis, kurį paskatino ERPF,
galbūt būtų elgsenos pokyčiai, susiję su tuo, kaip vykdomas verslas, o ne iškart
pasireiškiantys ekonominiai rezultatai, tačiau vykdant projektus jiems nebuvo teikiama
didelė svarba.
Nebuvo skiriama dėmesio tam, kad siekiant konkrečių numatomų pokyčių,
intervencijos logika būtų labiau orientuota į rezultatus ir kad įgyvendinus sąlygines
dotacijas įmonės paramos gavėjos būtų įpareigotos pasiekti aiškiai apibrėžtus tikslus
(pavyzdžiui, susijusius su darbo vietų kūrimu ar išlaikymu).
Stebėjimas nebuvo pritaikytas prie vaidmens, kurį ERPF atlieka teikdamas paramą
MVĮ. Pasirinkti rodikliai nebuvo pakankamai suderinti su ERPF kuriama pridėtine verte.
Trūko matavimo sistemų, kurios būtų tinkamos teikiant ataskaitas ir vertinant pasiekimų
lygį, remiantis iš įmonių surinktais duomenimis.
Didelės įmonės
Didelių įmonių rėmimo logika liko neaiški ir veiksmų programose nebuvo aiškiai
aprašyta planuojama tiesioginė ir netiesioginė nauda. Be to, ankstesnės studijos neparodė,
kad didelių įmonių rėmimas gali būti veiksmingas ir duoti visapusiškos naudos.
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ERPF parama dažnai turėjo mažą poveikį korporacijų investavimo sprendimams, o
būtent, ar investuoti į ES ar į atokias šalis.
Nors didelius projektus vykdančių paramos gavėjų gamybos pajėgumai ir našumas
padidėjo ir buvo pasiekti tiesioginiai rezultatai (pavyzdžiui, padidėjo darbo jėgos paklausa),
ilgalaikiai rezultatai pasibaigus penkerių metų tvarumo laikotarpiui buvo mažiau
akivaizdūs. Investicijos į pramonės sritis, turinčias glaudesnių ryšių su esama pramonine
struktūra, veikiausiai davė tvaresnės naudos. Investicijų pobūdis ir įmonių veiklos istorija
regione darė poveikį tvarumo lygiui, kuris taip pat priklausė nuo pramonės sektoriaus bei
skirtingo investicijų vykdymo ciklo ilgio ir skirtingų kapitalo poreikių.
Daugelio dotacijų naudojimas buvo įprastas dalykas 2007–2013 m., todėl tikras
didelių įmonių poreikis investuoti susijusiame regione arba joms daromas skatinamasis
poveikis dažnai nebuvo aiškūs.
Nors ir buvo nustatyta, kad paramos tvarumą galėtų sėkmingai didinti regioninės
paskatos, tiekėjų plėtros programos ir daugelio šaltinių finansavimas, vis dėlto buvo
pabrėžta, kad vadovaujančiųjų institucijų ir kitų suinteresuotųjų šalių strateginiai
gebėjimai plėtoti ir įgyvendinti politiką, įskaitant ilgalaikę regiono strategiją atitinkančių
tinkamų projektų atranką, turėjo didžiausios svarbos teikiant paramą verslui.
Šaltinis:
2007–2013 m. Sanglaudos politikos programų ex post vertinimas:
•
Galutinė ataskaita – 2 darbo pakuotė: „Parama MVĮ – mokslinių tyrimų ir inovacijos didinimas
mažose ir vidutinėse įmonėse ir MVĮ plėtra“, 2016 m. kovo 30 d.; ir
•

galutinė ataskaita – 4 darbo pakuotė: „Parama didelėms įmonėms“, 2016 m. vasario 18 d.
Santrauka Komisijos tarnybų darbiniame dokumente SWD(2016) 318 final, 2016 m. rugsėjo
19 d.

KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ SPECIALIOSIOS
ATASKAITOS
„ES PARAMA PRODUKTYVIOMS INVESTICIJOMS Į ĮMONES – DAUGIAU DĖMESIO
REIKIA SKIRTI TVARUMUI“ PASTABAS
SANTRAUKA
IV. 2007–2013 m. laikotarpiu ES ne tik padarė teisės aktų pakeitimų, bet ir pagerino savo požiūrį į
tvarumą daugiau dėmesio skirdama didelės apimties projektų strateginiam planavimui (tuo tikslu ji
taikė reikalavimą atlikti ex ante ekonominės naudos analizę); tvarumo metodas pagerintas ir
Komisijos programų lygmeniu atliekamuose sanglaudos politikos ex post vertinimuose.
VII. Komisija siekia tvarumo taikydama Stebėsenos komiteto, kuriame ji dalyvauja patarėjos
teisėmis, patvirtintus atrankos kriterijus. Projektų lygmeniu Komisija rodiklių nerenka, nestebi ir
nenagrinėja.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu Komisija skatina ilgesnio laikotarpio perspektyvą į visas
ESI fondų programas įdiegdama orientavimąsi į veiksmingumą ir skirdama daugiau dėmesio visų
ES intervencijų ex post poveikio vertinimui. Tvarumo aspektus geriau pavyksta nustatyti poveikio
vertinimais.
VIII.
Pirma įtrauka. Komisija pažymi, kad ši rekomendacija yra skirta valstybėms narėms.
Antra įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai.
Trečia įtrauka. Komisija pažymi, kad ši rekomendacija yra skirta valstybėms narėms.
Ketvirta įtrauka. Komisija pažymi, kad ši rekomendacija yra skirta valstybėms narėms.
Penkta įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai.
Atitinkamai, Komisija būsimuose ex post vertinimuose skirs daugiau dėmesio tvarumo aspektams,
atsižvelgdama į vertinimų tvarkaraštį ir analizuojamų intervencinių veiksmų rūšis.
Šešta įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai.
Septinta įtrauka. Komisija pažymi, kad ši rekomendacija yra skirta valstybėms narėms.
Komisija teisiniais reikalavimais nenumatytų tikslų įgyvendinimo nestebės.
ĮVADAS
9. Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo veiksmų programose numatyti
rezultatų rodikliai turi atspindėti numatomus ekonomikos, socialinius ir aplinkos pokyčius,
dažniausiai – regionų lygmeniu. Kadangi programos įgyvendinamos pagal pasidalijamąjį valdymą
su valstybėmis narėmis, projektų lygmeniu Komisija rezultatų nestebi.
11. Komisijai yra svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi su tvarumu susijusių teisinių reikalavimų.
Vykdant produktyvių investicijų projektų atranką vertinamas projektų tvarumas: tuo tikslu
reikalaujama pateikti verslo planą. Verslo plane turi būti įrodytas viešojo sektoriaus dotacijos
poreikis (pagal taikomą valstybės pagalbos schemą) ir projekto pajėgumas pritraukti papildomų
išteklių, kurie padengtų veiklos ir priežiūros išlaidas ir leistų gauti pagrįstą pelną.
Komisijai tvarumo aspektas išliko svarbus nuolat. Komisijos ilgalaikis tikslas – strateginio
planavimo bendro metodo ir aiškios intervencijos ES lygmeniu logikos, kuria taip pat netiesiogiai
siekiama tvarumo, nustatymas. Įgyvendinant šį tikslą reikšmingos pažangos buvo pasiekta 2014–
2020 m. programavimo laikotarpiu, kai visas ESI fondų programas imta orientuoti į veiksmingumą

ir pradėta skirti daugiau dėmesio intervencijos logikai ir visų ES intervencijų poveikio ex post
vertinimui. Iš tikrųjų, tvarumo aspektus geriau pavyksta nustatyti poveikio vertinimais.
PASTABOS
40. Dabartiniu 2014–2020 m. laikotarpiu stebėsenos komitetai stebės ir vertins išdirbių ir rezultatų
rodiklius atsižvelgdami į veiksmų programos konkrečius tikslus.
Vadovaujančiosios institucijos pateikia Komisijai duomenis veiksmų programų prioritetinių
krypčių, o ne projektų lygmeniu. Nepaisant to, tuo metu, kai 2007–2013 m. laikotarpiu buvo
vykdomas ERPF ir Sanglaudos fondo (SF) intervencijų ex post vertinimas, Komisija, siekdama
apskaičiuoti sanglaudos politikos poveikį regioniniam ekonomikos augimui 2007–2013 m.
laikotarpiu, užsakė priešingos padėties analizės tyrimus. MVĮ paramos 2007–2013 m. laikotarpiu
specialiame ex post vertinime papildomi įrodymai, surinkti atliekant atvejų tyrimus, taip pat atspindi
ERPF paramos MVĮ veiksmingumui poveikį, MVĮ polinkį investuoti ir sugebėjimą atlaikyti krizę,
taip pat pagal verslo metodus taikomos elgsenos pokyčius.
BNR 54 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės atliktų dabartinio laikotarpio ES intervencijų
iš ESI fondų lėšų poveikio vertinimus.
50. Nuo 2014–2020 m. programavimo laikotarpio pradžios Komisija teikė rekomendacijas
vadovaujančiosioms institucijoms dėl atrankos kriterijų, taikomų su pažangiosios specializacijos
strategijomis susijusiems projektams. Pagal pasidalijamąjį valdymą konkretiems fondams taikomus
atrankos kriterijus ir kitą rezultatų tvarumui skatinti skirtą paramą nacionaliniu lygmeniu nustato
vadovaujančiosios institucijos, atrinktos remiantis nacionalinėmis tinkamumo taisyklėmis.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu Komisija skatina ilgesnio laikotarpio perspektyvą į visas
ESI fondų programas įdiegdama orientavimąsi į veiksmingumą ir skirdama daugiau dėmesio visų
ES intervencijų ex post poveikio vertinimui. Tvarumo aspektus geriau pavyksta nustatyti poveikio
vertinimais.
54. Siekiant geresnės kiekvienos programos koncepcijos kokybės ir patikrinti, ar programos tikslai
ir uždaviniai gali būti pasiekti, atliekamas su programa, o ne su bendrovės rūšimi, susijęs ex ante
vertinimas prioritetinės krypties lygmeniu. Remiantis ex ante vertinimais, veiksmų programose
įmonių faktinis viešojo finansavimo poreikis kiekybiškai nenurodytas, tačiau rinkos
nepakankamumas buvo nustatytas.
56. Pagal valstybės pagalbai taikomas sąlygas pagalbos gavėjas turi įrodyti (remdamasi verslo
planu) tokios pagalbos būtinybę.
58. Pratęsus tvarumo reikalavimų taikymą ilgesniam nei reikalaujamam minimaliam laikotarpiui,
kiltų reikšmingų programos užbaigimo sunkumų, taip pat reikėtų toliau įsipareigoti dėl
apsunkinančio stebėjimo vykdymo. Laikui bėgant, atsižvelgiant į įprastą ekonominės veiklos
vykdytojų veiklą (jiems gali prireikti perkelti ir (arba) parduoti veiklą dėl ekonominių priežasčių),
toks reikalavimas darosi vis mažiau svarbus.
63. Kadangi inovacijos tapo aiškiu 2014–2020 m. programų tikslu, atrankos procese projektai buvo
vertinami atitinkamai, atsižvelgiant į veiksmų programų tikslus ir sąlygas.
Dėl krizės 2007–2013 m. ekonominės aplinkybės iš esmės skyrėsi. Pastangos pirmiausiai buvo
dedamos į įmonių išlikimą ir darbo vietų išsaugojimą.
65. Tai, kad projektas buvo pradėtas dar prieš dotacijos suteikimą, atitinka valstybės pagalbos
schemų sąlygas. Komisija norėtų pabrėžti, kad yra ir tokių aplinkybių, kuriomis ankstyva projektų
pradžia nebūtinai reiškia praradimus dėl savaimingumo.

66. Vadovaujančiosios institucijos stebėjo, kokios pagalbos sumos buvo gautos tais atvejais, kai jos
buvo suteiktos pagal de minimis pagalbos schemą.
69. Komisija nori pabrėžti, kad ESI fondams taikomų rodiklių bendro metodo apibrėžtis laikui
bėgant kito ir darėsi vis aiškesnė. Didelė pažanga šiuo klausimu padaryta 2014–2020 m. laikotarpiu,
atsižvelgiant į 2007–2013 m. laikotarpiu įgytą patirtį. Dabartiniu laikotarpiu į visas ESI fondų
veiksmų programas turi būti įtraukti visiems konkretiems investicijų tikslams nustatyti išdirbio ir
rezultatų rodikliai; už šių programų įgyvendinimą atsakingos vadovaujančiosios institucijos parengė
ES investicijų poveikio vertinimo planus.
70. Komisijos nuomone, ankstesniais programavimo laikotarpiais įgyta patirtis dabartiniu 2014–
2020 m. laikotarpiu padėjo padaryti pažangą. Dabartiniu reikalavimu įvertinti visų ERPF
intervencijų poveikį ne tik reikalaujama, kad veiksmų programose būtų sistemingai naudojami
rodikliai ir pranešama apie juos, bet ir teikiama paskata valstybėms narėms planuoti intervencijų
įgyvendinimo ir atitinkamų programų vidurio laikotarpio ar ilgalaikę perspektyvą ir taip prisidėti
prie investicijų rezultatų tvarumo. Tačiau už projekto rezultatų tvarumo tiesioginį stebėjimą išlieka
atsakingos valstybės narės.
77. 2007–2013 m. laikotarpiu pagal spragoms pašalinti skirtą Tyrimo planavimo memorandumą
Komisija atliko auditą, kuriuo ji, be kita ko, tikrino teisinių tvarumo reikalavimų laikymąsi.
Komisija pranešė apie kelis reikalavimų nesilaikymo atvejus ir ėmėsi dėl to tolesnių veiksmų.
2014–2020 m. laikotarpiu anksčiau vykdomais prevenciniais sistemos auditais ir atitikties auditais
pagal tuos pačius kontrolinius sąrašus taip pat įvertinama teisinių tvarumo reikalavimų nesilaikymo
rizika.
Kalbant apie vertinimus, 2007–2013 m. laikotarpio ERPF ir Sanglaudos fondo programų ex post
vertinimus sudaro 13 darbo pakuočių, iš kurių 8 yra teminės (parama MVĮ, aplinkos, energijos
vartojimo efektyvumo, turizmo ir kultūros, taip pat kitos temos). Nors nė vienu vertinimu rezultatų
tvarumas per se nebuvo konkrečiai tikrinamas (atliekant auditą turėtų būti vertinamas teisinis
tvarumas), į kai kuriuos iš šių tyrimų buvo įtrauktas konkretus klausimas dėl rezultatų ir (arba)
poveikio tvarumo. Toks būtų, pavyzdžiui, paramos didelėms įmonėms, turizmo ir kultūros
sektoriams ex post vertinimas. Be to, ex post vertinimuose vertinami ilgalaikiai rezultatai, t. y. ES
intervencijų tvarumas atsižvelgiant į vertinimų tvarkaraštį ir analizuojamų intervencinių veiksmų
rūšis, taip pat į turimus įrodymus.
80. Taisomųjų priemonių (arba grąžintinų paramos schemų) taikymas turi būti atidžiai apsvarstytas.
Pavyzdžiui, jei gavėjas nesugebėjo pasiekti tikslų dėl sudėtingesnių jo finansinį gyvybingumą
susilpninusių ekonominių aplinkybių, toliau taikomos taisomosios priemonės turėtų didžiulį
priešingą poveikį projektams, kurių tikslai iš dalies pasiekti.
Bendras Komisijos atsakymas į 81–84 dalių pastabas.
Žr. Komisijos atsakymą į 5 rekomendacijos b punktą.
86. Be to, nerizikingų investicijų atveju vis labiau pasikliaunant finansinėmis priemonėmis turėtų
sumažėti savaimingumo rizika ir suteikiamos papildomos tvarumo garantijos, nes komerciniai
bankai, tikrinantys projektų kreditingumą, atidžiai vertina verslo planus.
92. Orientavimasis į veiksmingumą yra Komisijos dabartinio požiūrio į ES investicijas pagrindas ir
priklauso nuo keleto sąveikaujančių elementų, įskaitant tinkamą poreikių analizę, aiškiais
konkrečiais tikslais pagrįstą patikimą intervencijos logiką, į atrankos kriterijus įtrauktus tinkamai
nustatytus rezultatų rodiklius, taip pat veiksmingumo sistemą su nustatytais etapais ir tikslais. Be to,
reikalavime dėl 2014–2020 m. poveikio vertinimų kviečiama ex ante apsvarstyti, ko turėtų būti
siekiama šiomis investicijomis.

93. Reglamentavimo sistema yra susijusi su finansine sistema, todėl, siekiant gauti pakankamai
patikimų duomenų, ji yra rengiama ir dėl jos deramasi likus bent 3–4 metams iki einamojo
programavimo laikotarpio ex post vertinimų, t. y. pasibaigus tinkamumo finansuoti laikotarpiui.
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
1 rekomendacija. Rezultatų tvarumo skatinimas
a) Komisija pažymi, kad ši rekomendacija yra skirta valstybėms narėms.
b) Komisija pritaria šiai rekomendacijai.
2 rekomendacija. Atsižvelgimas į tvarumą vykdant atrankos procedūras
Komisija pažymi, kad ši rekomendacija yra skirta valstybėms narėms.
3 rekomendacija. Orientavimasis į tvarumą vykdant stebėjimą ir teikiant ataskaitas
Komisija pažymi, kad ši rekomendacija yra skirta valstybėms narėms.
4 rekomendacija. Atsižvelgimas į tvarumą atliekant vertinimus
Komisija pritaria šiai rekomendacijai.
Atitinkamai, Komisija būsimuose ex post vertinimuose skirs daugiau dėmesio tvarumo aspektams,
atsižvelgdama į vertinimų tvarkaraštį ir analizuojamų intervencinių veiksmų rūšis.
5 rekomendacija. Nuoseklus aiškių nuobaudų taikymas
a) Komisija pritaria šiai rekomendacijai.
b) Komisija pažymi, kad ši rekomendacija yra skirta valstybėms narėms.
Komisija nestebės teisiniais reikalavimais nenumatytų tikslų įgyvendinimo.

Etapas

Data

APM patvirtinimas / audito pradžia

2016 6 8

Oficialus ataskaitos projekto siuntimas Komisijai (arba kitam
audituojamam subjektui)
Galutinės ataskaitos patvirtinimas po prieštaravimų procedūros

2017 12 11

Komisijos (ar kito audituojamo subjekto) oficialių atsakymų
gavimas visomis kalbomis

2018 3 6

2018 2 7

Tvarių rezultatų gavimas panaudojant ES lėšas ir po to, kai
projektai jau įgyvendinti, yra labai svarbus, kad būtų
galima padaryti teigiamą poveikį susijusiems naudos
gavėjams ir regionams. Nuo 2000 iki 2013 m.
produktyvioms investicijoms į įmones buvo skirta daugiau
kaip 75 milijardai eurų ERPF lėšų. Mes nustatėme, kad
reikšmingos dalies audituotų projektų rezultatai nebuvo
tvarūs arba buvo tik iš dalies tvarūs. Padarėme išvadą, kad
iš esmės tai buvo susiję su nepakankamu Komisijos ir
nacionalinių / regioninių institucijų dėmesiu rezultatų
tvarumui valdymo srityje programų ir projektų
lygmenimis: tiek veiksmų programų rengimo etape, tiek
atrankos, stebėjimo ir vertinimo etapuose. Pagal
2014–2020 m. laikotarpio reglamentavimo sistemą buvo
padaryta su tvarumu susijusių pagerinimų. Mes teikiame
rekomendacijas dėl esamų trūkumų šalinimo, siekdami
pagerinti būsimų ES produktyvių investicijų rezultatų
tvarumą.
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