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I. KOMISIJOS IR EIVT ATSAKYMAI GLAUSTAI 

Tarpvalstybinės programos, vykdomos prie ES sausumos ir jūrų išorės sienų, yra unikali valstybių 
narių ir kaimyninių šalių partnerių bendradarbiavimo forma. Šis bendradarbiavimas padeda stiprinti 
žmonių tarpusavio ryšius ir mainus regionų ir vietos lygmeniu ir jame dalyvauja įvairūs subjektai 
(savivaldybės, NVO, universitetai ir kt.). 2014–2020 m. laikotarpio Europos kaimynystės priemonės 
(EKP) tarpvalstybinio bendradarbiavimo (TB) programos yra labai vertinamos visų suinteresuotųjų 
subjektų ir plačiai laikomos sėkminga priemone suburti ES ir jos kaimynines šalis sprendžiant 
bendrus uždavinius ir nustatant bendrus prioritetus, daugiausia dėmesio skiriant atsakomybės 
jausmo stiprinimui ir partnerystei.  

Šis bendradarbiavimas atlieka unikalų vaidmenį įgyvendinant ES užsienio politikos priemones. 
Daugeliu atvejų EKP TB programos sudarė sąlygas bendradarbiavimui, pavyzdžiui, Izraelio ir jo 
kaimyninių Arabų šalių, kuris kitu atveju dėl politinių priežasčių būtų neįmanomas arba sunkiai 
vyktų. Todėl tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra svarbi nepolitinė, pasitikėjimą stiprinanti 
priemonė. Tai didelis turtas, kuriantis pridėtinę vertę, kurią pripažįsta visi susiję partneriai.  

EKP TB programos taip pat yra labai svarbios šalinant pasienio regionų vystymosi spragas ir 
sprendžiant valstybių sienas peržengiančius iššūkius, pvz., klimato kaitos ar transporto jungčių 
problemas. Tokius klausimus sprendžiant pagal specialų bendradarbiavimo valdymo modelį, EKP TB 
pasitvirtino kaip veiksminga bendrų sprendimų priemonė.  

Komisija palankiai vertina bendrą Audito Rūmų išvadą specialiojoje ataskaitoje, kuria patvirtinama, 
kad EKP TB programos suteikė aktualios ir vertingos paramos regionams abiejose ES išorės 

sienos pusėse. Atsižvelgiant į audito atlikimo laiką, jis neišvengiamai galėjo tik iš dalies aprėpti 
EKP TB, kuris pradėtas visapusiškai įgyvendinti 2019 m., rezultatus. Išsamūs rezultatai bus žinomi 
tik užbaigus projektą 2025 m. 

Komisija pripažįsta, kad ES priemonių, įgyvendinamų toje pačioje teritorijoje, papildomumą visada 
galima pagerinti. Palankiai vertiname ES delegacijų norą būti aktyviau įtrauktoms į 
bendradarbiavimą ir apie jį gauti daugiau informacijos. Taip pat palankiai vertiname Audito Rūmų 
išvadą, kad būtina aktyviau įtraukti ES delegacijas, ir manome, kad toks įtraukimas turi atitikti šių 
programų valdymo taisykles pagal pasidalijamojo valdymo principą.  

Komisija pripažįsta kai kurias problemas, su kuriomis praeityje susidurta įgyvendinant EKP TB, 
pavyzdžiui, vėlyvą programų įgyvendinimo pradžią, kai kuriuos rezultatų stebėjimo trūkumus arba 
nepakankamą prieigą prie kovos su sukčiavimu ataskaitų teikimo priemonių. Komisija šiuos 
klausimus sprendė integruodama EKP TB į bendrą INTERREG sistemą sanglaudos politikos srityje. 
2021–2027 m. laikotarpiu INTERREG NEXT programoms, kaip jos dabar vadinamos, bus taikoma 
supaprastinta teisinė sistema, naujos procedūros ir išlaikomas aukštas įsipareigojimų lygis, 
nepaisant precedento neturinčių iššūkių, kuriuos sukėlė Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą. 
INTERREG NEXT programos bus ES paramos Ukrainai ir jos žmonėms kelyje Europos link pagrindas, 
stiprinantis gebėjimus ir skatinantis bendradarbiavimo ryšius su ES jos pasienio regionuose.  
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II. KOMISIJOS IR EIVT ATSAKYMAI Į PAGRINDINES 
EUROPOS AUDITO RŪMŲ PASTABAS  

1. EKP TB papildomumas su kitomis ES finansuojamomis 

programomis  

Komisija palankiai vertina pagrindinę Audito Rūmų pastabą, kad EKP TB programos buvo parengtos 
laikantis dalyvaujamųjų metodų ir jose nustatyti prioritetai atitiko bendrus pasienio regionams 
kylančius uždavinius. Ji taip pat pažymi, jog Audito Rūmai pripažino, kad programų pasirinkti 
teminiai tikslai atitiko regionams kylančių iššūkių ir trūkumų analizę1 ir kad pilietinė visuomenė 
atliko svarbų vaidmenį nustatant dalyvaujančių regionų poreikius ir prioritetus2. 

Komisija skatina ES programų ir priemonių koordinavimą, kad būtų padidinta jų sinergija ir išvengta 
dvigubo finansavimo. Palankiai vertiname Audito Rūmų pastabą, kad Komisija stengėsi išvengti 
dvigubo projektų finansavimo ir ieškojo galimybių išnaudoti sinergiją3. Todėl Komisija taip pat šiuo 
klausimu pateikė rekomendaciją programoms. Be to, padedant Komisijai, 2020 m. liepos mėn. 
pagal programą INTERACT ir TESIM (Komisijos techninės paramos EKP TB programoms projektą) 
sukurta dialogo platforma Improving synergies across the Mediterranean (liet. „Sąveikos Viduržemio 
jūros regione gerinimas“). Ši platforma yra atvira visoms 2021–2027 m. INTERREG programoms, 
kurios vykdomos Viduržemio jūros regione, ir palengvina geresnį koordinavimą tiek programavimo, 
tiek įgyvendinimo metu. Komisija taip pat pažymi, kad Audito Rūmai pripažįsta TESIM, programos 
INTERACT ir pačių EKP TB programų koordinavimo pastangas4.  

Vadovaujančiosios institucijos yra atsakingos už tai, kad būtų užtikrinta sinergija ir išvengta dvigubo 
finansavimo. Šiuo atžvilgiu Komisija nesutinka, kad vykdomas koordinavimas yra „nepakankamas“ 
ir kad „struktūruotas koordinavimas apskritai nevyksta“5. 

Komisija ir EIVT mano, kad svarbu ES delegacijas labiau įtraukti į EKP TB ir INTERREG NEXT 
programų procesus6. Tačiau sanglaudos politikos teisinėje sistemoje aiškiai apibrėžtas Komisijos 
vaidmuo įgyvendinant programas. Pagal pasidalijamojo valdymo principą atsakomybė už projektų 
atranką ir projektų lygmens stebėseną tenka dalyvaujančioms šalims ir programos institucijoms, o 
ne Komisijai. 

2021–2027 m. programų atveju Komisija gerokai supaprastino programų pagal sanglaudos 
politikos priemones rengimo procedūras. Visų pirma, panaikinama programų institucijų skyrimo 
procedūra, o tai turėtų padėti išvengti nustatyto vėlavimo 2014–2020 m. laikotarpiu7 ir paspartinti 
būsimų programų pradžią.  

                                                 
1 Žr. Audito Rūmų 15 pastabą.  

2 Žr. Audito Rūmų 22 pastabą.  

3 Žr. Audito Rūmų 23 pastabą.  

4 Žr. Audito Rūmų 28 pastabą. 

5 Žr. Audito Rūmų 29 pastabą. 

6 Žr. Audito Rūmų 31 pastabą. 

7 Žr. Audito Rūmų 33 pastabą. 
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2. Atranka, stebėsena ir ataskaitų teikimas  

Komisija palankiai vertina Audito Rūmų išvadas dėl atrankos proceso, kuris „iš esmės buvo skaidrus 
ir organizuotas taip, kad būtų atrinkti tinkamiausi EKP TB projektai“, taip pat dėl Komisijos ir 
vadovaujančiųjų institucijų vaidmens pateikiant naudingas gaires dėl projektų įgyvendinimo ir 
sukčiavimo rizikos mažinimo. Atkreipiame dėmesį į Audito Rūmų nustatytus faktus, susijusius su 
prognozuojamu (geru) projektų veiksmingumu, taip pat su tam tikru silpnesniu tarpvalstybiniu 
poveikiu mažumoje audituotų projektų. 2022 m. spalio mėn. pradžioje Komisija iš programos 
institucijų gavo informacijos, kad Audito Rūmų nustatytiems trūkumams šalinti bent iš dalies imtasi 
atitinkamų veiksmų8. Pavyzdžiui, šiuo metu statomas kelio sienos perėjimo punktas Malhoviciuje, 
Lenkijoje, sustiprinsiantis regioninio kelio Nr. 885 tarpvalstybinį aspektą. Darbai turėtų būti baigti 
2025 m. Remiantis iš programos institucijų gauta informacija, uždelstos 2020–2021 m. metinio 
plano patikros vietoje buvo atliktos iki 2022 m. birželio mėn. pabaigos. 

Kalbant apie programų stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistemą, visose programose buvo 
pasirinktas bent vienas bendras produkto rodiklis kiekvienam prioritetui, o tai leidžia patikimai 
susumuoti produktus EKP TB programos lygmeniu9. Planuojama toliau remti programas, be kita ko, 
teikiant techninę pagalbą, siekiant padėti joms tiksliai nustatyti rodiklių sistemą projektų lygmeniu.  

3. „NEXT“ programos ir ateities perspektyvos 

Komisija palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai pripažino, jog naujos 2021–2027 m. teisinės 
sistemos ir procedūrų pakeitimai atspindi ankstesnę patirtį. Komisija yra įsitikinusi, kad įdiegtos 
supaprastinimo priemonės duos apčiuopiamos naudos programoms ir jų įgyvendinimui, taip pat 
projektų paramos gavėjams. Komisija mano, kad naujuosiuose reglamentuose numatyta daugiau 
nei pakankamai patikima sistema programos valdymo ir kontrolės sistemų trūkumams nustatyti, 
nesukeliant neigiamų pasekmių ir ilgo vėlavimo, kilusių dėl ankstesnės skyrimo procedūros10. Be to, 
Komisija įžvelgia tik privalumus ir neįžvelgia jokios didelės rizikos taikant supaprastintą procedūrą 
dideliems infrastruktūros projektams. Pagal teisės aktus Komisijai vis dar leidžiama pateikti savo 
nuomonę prieš atrenkant projektą, tačiau dėl šio įsikišimo neturėtų būti vilkinamas tokių projektų 
įgyvendinimas. 

Komisija mano, kad EKP TB stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistemų trūkumai, kuriuos nustatė 
Audito Rūmai, buvo tinkamai išspręsti naujuose reglamentuose. Programose turi būti taikomas 
veiklos rezultatų planas sanglaudos politikos srityje, nustatant aiškią bendrų produkto ir rezultato 
rodiklių sistemą. Komisija nuolat skatino programose naudoti šiuos bendrus rodiklius ir visose 
INTERREG NEXT programose buvo nuspręsta naudoti naujus bendrus produkto ir rezultato rodiklius, 
todėl 2021–2027 m. programose naudojamų rodiklių sumavimo lygis bus daug aukštesnis nei 
2014–2020 m. laikotarpiu11.  

Daugiamečio strateginio dokumento priėmimas iš tiesų buvo atidėtas dėl Rusijos karinės agresijos 
prieš Ukrainą. Tačiau jis buvo priimtas rugpjūčio 12 d.  

Dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą visa ES bendradarbiavimo su Rusija ir Baltarusija veikla 
yra sustabdyta, o 2021–2027 m. bendradarbiavimo programos su šiomis dviem šalimis greičiausiai 
nebus pradėtos artimoje ateityje. Nepaisant labai sudėtingų politinių aplinkybių, vis dar esama 

                                                 
8 Žr. Audito Rūmų 59 ir 66 pastabas. 

9 Žr. Audito Rūmų 61 pastabą. 

10 Žr. Audito Rūmų 77 pastabą. 

11 Žr. Audito Rūmų 81 pastabą. 
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entuziazmo ir aukšto lygio įsipareigojimų dėl Pietų kaimynystės šalių bendradarbiavimo Viduržemio 
jūros regione.  

Be to, bendradarbiavimas su Ukraina ir Moldovos Respublika tampa vis svarbesnis, nes abiem 
šalims suteikiamas ES šalių kandidačių statusas. INTERREG suteikia išskirtinę galimybę Ukrainai ir 
Moldovos Respublikai tiesiogiai dalyvauti pasidalijamojo valdymo programose. Investuojant į 
švietimą, sveikatą, žaliąją infrastruktūrą ar sienų perėjimo valdymą, INTERREG NEXT programos 
padės spręsti įvairius iššūkius ir patenkinti neatidėliotinus pasienio regionų šalių partnerių poreikius 
ir suteiks neįkainojamų galimybių regionų ir vietos suinteresuotiesiems subjektams didinti savo 
pajėgumus vykdant bendrus projektus su kolegomis iš valstybių narių. Komisija deda visas 
pastangas, kad sustiprintų šį bendradarbiavimą tiek finansiškai, tiek pritaikydama teisinę sistemą. 
Komisija taip pat deda visas pastangas, kad iki 2022 m. pabaigos būtų priimtos naujos programos, 
siekiant kuo greičiau pradėti naują bendradarbiavimą ir investicijas pasienio regionuose.  

III. KOMISIJOS IR EIVT ATSAKYMAI Į EUROPOS 
AUDITO RŪMŲ IŠVADAS IR REKOMENDACIJAS  

1 rekomendacija – gerinti programų koordinavimą  

Komisija turėtų: 

a) peržiūrėdama INTERREG NEXT programų projektus, įvertinti, ar geografiniu požiūriu iš dalies 

sutampančios programos įsipareigojo užtikrinti programų koordinavimą, papildomumą ir 

sinergiją;  

b) atlikdama stebėsenos funkciją, įvertinti, ar nustatytas programų koordinavimas veiksmingai 

įgyvendinamas. 

Rekomendacijos a punkto tikslinė įgyvendinimo data: 2022 m. gruodžio 31 d. 

Rekomendacijos b punkto tikslinė įgyvendinimo data: 2023 m. birželio 30 d. 

Komisija šiai rekomendacijai pritaria. 

Kalbant apie a punktą, reikalaujama, kad visos 2021–2027 m. INTERREG programos, įskaitant 
INTERREG NEXT programas, savo programos dokumente apibūdintų, kaip atsižvelgiama į 
papildomumą ir sinergiją su kitomis finansavimo programomis ir priemonėmis (INTERREG 
reglamento 17 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktis). Todėl atlikdama programų kokybės 
vertinimą ir prieš jas patvirtindama Komisija įvertina, ar šis reikalavimas įvykdytas. Tai apima 
aprašą, kaip programos institucijos ketina koordinuoti veiklą su kitais ES finansavimo srautais, 
įskaitant ES dvišalį bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis. Koordinavimas gali skirtis dėl 
programos sudėtingumo, konteksto ir geografinių ypatumų.  

Kalbant apie b punktą, Komisija patikrins, ar programos institucijos įgyvendindamos savo INTERREG 
NEXT programas vykdo programų koordinavimą.  
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2 rekomendacija – labiau įtraukti ES delegacijas 

Komisija, pasinaudodama savo patariamosiomis teisėmis, turėtų į bendro programavimo komiteto ir 

bendro stebėsenos komiteto darbą kaip stebėtojus sistemiškai įtraukti EIVT ir atitinkamų ES 

delegacijų atstovus. 

Tikslinė įgyvendinimo data: 2023 m. kovo 31 d. 

Komisija šiai rekomendacijai pritaria. 

Regioninės ir miestų politikos GD yra atsakingas už EKP TB ir INTERREG NEXT programų valdymą, 
todėl jis atstovauja Europos Komisijai stebėsenos komitetuose. Kaip ir visų sanglaudos politikos 
programų atveju, atsakingas GD apsvarstys kiekvieno stebėsenos komiteto darbotvarkę ir 
pasirūpins, kad būtų tinkamai atstovaujama Komisijai, taip pat Europos išorės veiksmų tarnybai ir 
ES delegacijų kolegoms.  

Komisija užtikrins sistemingą dalijimąsi stebėsenos komiteto dokumentais su atitinkamais 
kolegomis, įskaitant Europos išorės veiksmų tarnybos ir ES delegacijų kolegas. Tokia praktika jau 
taikoma kai kurioms EKP TB programoms, pvz., EKP TB Viduržemio jūros regione.  

Komisija pabrėžia, kad bendro programavimo komitetai nėra oficialios programos institucijos. Juos 
ad hoc pagrindu sukuria dalyvaujančios šalys, kad parengtų naujus programos dokumentus. Jos 
nutrauks veiklą 2022 m., kai bus priimtos programos. 

3 rekomendacija – pritaikyti informavimo apie sukčiavimą IT 

įrankį  

Komisija turėtų leisti ES nepriklausančių šalių kovos su sukčiavimu tarnyboms (nurodytoms 

finansavimo susitarimuose) pranešti apie galimus pažeidimus tiesiogiai, per Pažeidimų valdymo 

sistemą. 

Tikslinė įgyvendinimo data: 2023 m. gruodžio 31 d. 

Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

Suteikti prieigą naujoms ataskaitas teikiančioms institucijoms ir naudotojams yra techniškai 
įmanoma. Tokia prieiga gali ir bus suteikta. Tačiau Komisija norėtų pabrėžti, kad, atsižvelgiant į 
dabartinį turimų žmogiškųjų išteklių lygį, gali būti sudėtinga naujiems naudotojams teikti mokymus, 
konsultacijas ir pagalbą. Komisija taip pat pažymi, kad ES paramą gaunančiose ES 
nepriklausančiose šalyse gali kilti klausimų, susijusių su kompetencija pranešti apie pažeidimus 
naudojantis Pažeidimų valdymo sistema nacionaliniu lygmeniu. 

4 rekomendacija – pateikti gaires dėl tvarumo stebėsenos 

užbaigus projektą 

Komisija turėtų pateikti gaires (konsultacijų ir paramos forma) dėl projektų (finansuojamų EKP TB ir 
INTERREG NEXT programų lėšomis) tvarumo stebėsenos ir rekomenduoti, kad, projektams pasibaigus, 

vadovaujančiajai institucijai būtų teikiama informacija apie tam tikrą vertę viršijančių projektų ir 

(arba) projektų, į kuriuos įtrauktas infrastruktūros komponentas, rezultatų tvarumą. 

Tikslinė įgyvendinimo data: 2023 m. gruodžio 31 d. 
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Komisija šiai rekomendacijai pritaria. 

Projektų tvarumas yra svarbus visų ES politikos priemonių įgyvendinimo principas. Komisija aktyviai 
spręs EKP TB projektų tvarumo klausimą programos institucijoms skirtuose dalijimosi patirtimi 
renginiuose, pavyzdžiui, EKP TB konsultacinėje ir koordinavimo grupėje ir (arba) stebėsenos 
komiteto posėdžiuose.  

Komisija pabrėžia, kad pagal 2021–2027 m. Bendrųjų nuostatų reglamento 65 straipsnį veiksmų 
tvarumas INTERREG NEXT programoms yra reguliavimo reikalavimas. Programos institucijos, 
laikydamosi šio reikalavimo, imsis tolesnių veiksmų dėl tvarumo.  

5 rekomendacija – dėl didelių infrastruktūros projektų 

konsultuotis su visomis atitinkamomis tarnybomis 

Turint galvoje strateginę didelių infrastruktūros projektų svarbą dvišaliuose santykiuose su šalimis 

partnerėmis, Komisija turėtų užtikrinti, kad Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas 

(REGIO GD) dėl planuojamų projektų sąrašo ir dėl jų koncepcijos dokumentų konsultuotųsi su visais 

atitinkamais generaliniais direktoratais, Europos išorės veiksmų tarnyba ir ES delegacijomis. 

Tikslinė įgyvendinimo data: 2022 m. gruodžio 31 d. 

Komisija šiai rekomendacijai pritaria. 

Pagal 2021–2027 m. INTERREG programų reglamento 57 straipsnio 3 ir 4 dalis Regioninės ir 
miestų politikos GD gaus planuojamų didelių infrastruktūros projektų sąrašus ir koncepcijos 
dokumentus, kuriuose nurodoma vieta, biudžetas, pagrindinis partneris ir partneriai, taip pat pagal 
INTERREG NEXT programas finansuotinų didelių infrastruktūros projektų pagrindiniai tikslai ir 
rezultatai. Regioninės ir miestų politikos GD konsultuosis su atitinkamomis tarnybomis, įskaitant 
EIVT ir ES delegacijas, dėl sąrašų ir koncepcijos dokumentų. 

6 rekomendacija – stiprinti bendrų rodiklių naudojimą 

Peržiūrėdama INTERREG NEXT programų projektus, Komisija turėtų vertinti rodiklių nuoseklumą ir 

skatinti kuo plačiau naudoti bendrus produkto ir rezultato rodiklius. 

Tikslinė įgyvendinimo data: nedelsiant  

Komisija šiai rekomendacijai pritaria. 

Aktyvesnis bendrų rodiklių naudojimas yra įtvirtintas 2021–2027 m. laikotarpio reglamentuose. 
Reglamentuose numatytas sisteminis požiūris į veiklos rezultatus, stebėseną ir vertinimą bei 
nustatomi bendri produkto ir rezultato rodikliai, kurie turi būti naudojami kuo platesniu mastu. Tai 
taip pat taikoma INTERREG NEXT programoms, o Komisija, vertindama visų programų projektų 
kokybę, tikrina rodiklių nuoseklumą. Bendrų produkto ir rezultato rodiklių metodiniai aprašymai 
išdėstyti Komisijos tarnybų darbiniame dokumente SWD(2021) 198. 
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