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I. KOMISIJOS ATSAKYMAI GLAUSTAI 

Dabartinė ES finansų aplinka vystėsi dešimtmečiais, o jos pagrindinė dalis – ES biudžetas. Šis 
procesas buvo neatsiejamas nuo Europos integracijos proceso. XX a. šeštajame dešimtmetyje kartu 
su Europos bendrijomis sukurti atskiri biudžetai buvo sujungti įvairiais etapais ir galiausiai XXI a. 
pirmajame dešimtmetyje tapo vienu biudžetu. Aplinka taip pat formavosi reaguodama į įvairias 
krizes, visų pirma finansų ir ekonomikos krizę, ir į konkrečius politikos poreikius, pavyzdžiui, finansinės 
paramos ar su išorės veiksmais susijusius poreikius. Tokia raida būdinga ne tik ES finansų aplinkai, 
bet ir valstybių narių bei tarptautinių organizacijų finansų aplinkai. 

ES finansų aplinkos raida ir dabartinė apžvalga atspindi ir atitinka aiškias taisykles, nustatytas ES 
sutartyse (arba atskirose sutartyse, pavyzdžiui, dėl Europos stabilumo mechanizmo) ir antrinės teisės 
aktuose, pavyzdžiui, Daugiametės finansinės programos reglamente, Europos Sąjungos ekonomikos 
gaivinimo priemonės reglamente, Finansiniame reglamente ir kt. Šiuo atžvilgiu, norint suprasti Audito 
Rūmų nustatytus faktus, labai svarbu tiksliai apibrėžti šioje ataskaitoje Audito Rūmų svarstytas 
priemones. 

Komisija pripažįsta, kad ES finansų aplinkos komponentai yra įvairūs. Tačiau ji nesutinka su Audito 
Rūmų teiginiu, kad dėl tokios aplinkos susiformavo komponentų kratinys, nes visos priemonės buvo 
priimtos visapusiškai atsižvelgiant į atitinkamus teisinius pagrindus, konkrečius politikos tikslus, taip 
pat į atitinkamas tarpinstitucines procedūras ir politinių sprendimų priėmimo procedūrą. Finansų 
aplinkos komponentų įvairovė savaime nereiškia, kad priemonės nėra veiksmingos ar tinkamos. Iš 
tiesų ji sudarė sąlygas įgyvendinti daugybę vis sudėtingesnių Sąjungos politikos prioritetų ir tikslų. 
Dėl didesnio ekonominių, visuomeninių ir pasaulinių uždavinių masto ir sudėtingumo reikėjo parengti 
bendrus sprendimus ir sutelkti didelius išteklius. Tai lėmė finansinių intervencijų ir priemonių 
įvairinimą, be kita ko, pritraukiant viešąsias ir privačiąsias investicijas ES ir euro zonos lygmeniu ir 
konkrečiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei 
institucijomis.  

Tais atvejais, kai praeityje jau buvo nustatytos konkrečios supaprastinimo galimybės, buvo siekiama 
tokio optimizavimo. Tai visų pirma pasakytina apie Europos plėtros fondo įtraukimą į ES biudžetą. Kai 
įmanoma, naujos priemonės, kurias pradėta taikyti, taip pat grindžiamos tokiu optimizuotu požiūriu. 
Tai pasakytina apie kelias finansinės paramos priemones, pavyzdžiui, mokėjimų balansą arba 
Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę, taip pat biudžeto garantijas ir finansines 
priemones tiek vidaus, tiek išorės politikos srityse, kurioms taikoma nuosavų išteklių viršutinė riba. 
Šio požiūrio taip pat laikomasi įgyvendinant neseniai nustatytas laikinas neatidėliotinas priemones, 
pavyzdžiui, priemones „NextGenerationEU“ ir SURE, kurioms taikomos atitinkamos nuosavų išteklių 
viršutinės ribos. Tai, kad tokie įsipareigojimai būtų padengti neviršijant tokių viršutinių ribų, jei 
paramos gavėjai nevykdytų įsipareigojimų, savaime byloja apie teigiamą optimizuotos finansų 
aplinkos raidą.  

Komisija pritaria vienai Audito Rūmų ataskaitos rekomendacijos daliai, nepritaria vienai 
rekomendacijai ir iš dalies pritaria visoms kitoms rekomendacijoms, tačiau su apribojimais, nes ji 
negali iš anksto spręsti dėl savo teisėkūros iniciatyvos teisės ir būsimo pasiūlymo dėl laikotarpio po 
2027 m. DFP. Bet kokiai galimai iniciatyvai bus taikomos atitinkamos teisėkūros procedūros pagal 
Sutartis ir galiojančią sistemą, iš anksto nenulemiant teisėkūros institucijų ar kitų atitinkamų 
institucijų sprendimo. Komisija toliau stebės finansų aplinkos raidą, kiek tai susiję su jos 
kompetencijai priklausančiais komponentais, ir prireikus sieks tolesnio supaprastinimo. 

Galiausiai Audito Rūmų ataskaitoje minimi elementai, kurių institucinė taikymo sritis pagal Sutartis 
yra platesnė, pavyzdžiui, kiek tai sietina su Audito Rūmų audito teisėmis arba Europos Parlamento 
vaidmeniu, susijusiu su finansų aplinka, kurie nepriklauso Komisijos kompetencijai. 
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II. KOMISIJOS ATSAKYMAI Į PAGRINDINES 
EUROPOS AUDITO RŪMŲ PASTABAS  

1. ES finansų aplinka ir jos supaprastinimo galimybės 

Komisija palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai pripažino, jog esama įvairių priežasčių ir motyvų, 
pateisinančių dabartinę ES finansų aplinką1. 

ES finansų aplinka sukurta per tam tikrą laikotarpį, remiantis kintančiais teisiniais reikalavimais ir ja 
sprendžiamos kelios skirtingos krizės ir neatidėliotinos problemos. Taikytinos Sutarties nuostatos 
ilgainiui labai pakito, pavyzdžiui, 2009 m. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir 2012 bei 2018 m. priėmus 
esminius Finansinio reglamento pakeitimus. Be to, įvairioms priemonėms, kurių auditą atliko Audito 
Rūmai, taikomi skirtingi teisiniai pagrindai, o kai kurie iš jų, pavyzdžiui, ESM sutartis, nepatenka į 
Komisijos kompetencijos sritį.  

Apie Komisijos pastangas optimizuoti ES finansų aplinką, kai tai įmanoma ir pagrįsta, byloja Europos 
plėtros fondo įtraukimas į biudžetą pagal 2021–2027 m. DFP, kuriuo nutraukiamos ilgos politinės 
diskusijos dėl jo integravimo į ES biudžetą. Šis pokytis yra svarbus tiek kiekybiniu požiūriu 
(apskaičiuota, kad per septynerius metus bus papildomai gauta apie 30 mlrd. EUR), tiek vertinant 
pagal kokybinius kriterijus. Iš tiesų jis padeda supaprastinti ES finansų aplinką ir suderinti sprendimų 
priėmimą su išplėstu bendro sprendimo priėmimo procesu ir su tuo susijusiu griežtesniu ES teisės 
aktų ir išlaidų priemonių tikrinimu, kurį atlieka Europos Parlamentas. Be to, lengviau stebėti pažangą, 
daromą vykdant ES įsipareigojimą 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų skirti oficialiai paramai 
vystymuisi. 

Tokios tarpinstitucinės pastangos supaprastinti finansų aplinką, kai tai įmanoma, taip pat matyti iš 
taikomų priemonių, kurios pagal Sutartis nėra įtrauktos į ES biudžetą, pvz., nuo 2021 m. liepos mėn. 
naudojamos Europos taikos priemonės (ETP). Pagal šią į ES biudžetą neįtrauktą priemonę 
finansuojama parama ES šalių partnerių kariuomenių infrastruktūrai, mokymui ir įrangai. Ši veikla 
yra organizuojama pagal bendrą Europos taikos priemonę, nors anksčiau ji buvo finansuojama pagal 
dvi skirtingas priemones: mechanizmą Athena ir Afrikos taikos priemonę, kuri buvo finansuojama 
Europos plėtros fondo lėšomis. 

Be to, Komisija taip pat pabrėžia, kad tokių neatidėliotinų priemonių kaip priemonė 
„NextGenerationEU“, makrofinansinė pagalba ir parama Ukrainai2 ir (iš dalies) įsipareigojimų pagal 
priemonę SURE įtraukimas į nuosavų išteklių viršutinių ribų sistemos taikymo sritį pats savaime 
padeda dar labiau optimizuoti aplinką, nepaisant to, kad šios dvi priemonės yra neatidėliotinos ir 
parengtos skubiai. Tai atitinka konsoliduotą metodą, pagal kurį užtikrinamas nuosavų išteklių 
viršutinių ribų sistemos taikymas neapibrėžtiesiems įsipareigojimams, atsirandantiems dėl finansinės 
paramos valstybėms narėms teikimo (pvz., pagal mokėjimų balanso priemonę, Europos finansinės 
padėties stabilizavimo priemonę), taip pat dėl biudžeto garantijų ir finansinių priemonių (tiek vidaus, 
tiek išorės politikos priemonių, pvz., „InvestEU“, išorės veiksmų garantijos ir kt.).  

Galiausiai iš esmės skirtingos Modernizavimo fondo ypatybės pateisina sprendimą jį įsteigti taikant 
esamą valdymo tvarką. Be to, Komisija iš anksto nesprendžia dėl galimų būsimų veiksmų, kurie turėtų 
būti grindžiami išsamiu galimos naudos, kurią Modernizavimo fondo įtraukimas į biudžetą duotų 
valdymo požiūriu, įvertinimu. Kalbant apie Inovacijų fondą ir Modernizavimo fondą, nors abiem 
paramos schemomis siekiama mažinti Europos priklausomybę nuo iškastinio kuro, esama skirtumų, 
kurie pateisina jų steigimą taikant skirtingą valdymo tvarką. Viena vertus, Inovacijų fondo lėšomis 

                                                 
1 Audito Rūmų ataskaitos santrauka, IV dalis. 

2 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2463, kuriuo nustatoma 
paramos Ukrainai teikimo 2023 m. priemonė (makrofinansinė pagalba +), OL L 322, 2022 12 16, p. 1–14. 
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remiami projektai pagal ES lygmens kvietimus teikti pasiūlymus, kuriais siekiama finansuoti 
geriausius Sąjungos projektus, atsižvelgiant į jų inovatyvumą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
mažinimą, brandą, mastą ir ekonominį efektyvumą, todėl pagrindinius sprendimus priima Komisija. 
Kita vertus, Modernizavimo fondo, kurio lėšomis remiamas energetikos sistemų modernizavimas 
dešimtyje paramą gaunančių ES valstybių narių, atveju finansavimas teikiamas remiantis iš anksto 
nustatytais nacionaliniais paketais, sprendimus priima Investicijų komitetas, kurį administruoja EIB ir 
kurį daugiausia sudaro valstybių narių atstovai, o už jo veikimą atsakingos paramą gaunančios 
valstybės narės. 

 

2. Vertinimas prieš kuriant naujas priemones 

Kuriant naujas priemones vadovaujamasi išsamia sistema, apimančia pagrindinius principus ir 
standartinius procesus. Ji apima:  

- 2016 m. Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros3;  
 

- Finansinį reglamentą; 
 

- daugiamečių programų pagrindinių aktų atveju – 2020 m. gruodžio 16 d. Tarpinstitucinį 

susitarimą4 dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo 
finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų 
išteklių nustatymo;  

 
- 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrą deklaraciją 

dėl naujų pasiūlymų, grindžiamų SESV 122 straipsniu, kurie gali daryti apčiuopiamą poveikį 
Sąjungos biudžetui, biudžetinio tikrinimo5;  
 

- geresnio reglamentavimo gaires ir priemonių rinkinį, pagal kuriuos, laikantis geresnio 
reglamentavimo principų, atliekami poveikio vertinimai arba ex ante vertinimai, įskaitant 
programų ir finansavimo priemonių vertinimą.  

Pagal Finansinį reglamentą turėtų būti parengtas pagrindinių daugiametės finansinės programos 
programų ex ante vertinimas6. Ex ante vertinimais (ir poveikio vertinimais) remiamasi priimant 
sprendimus dėl priemonių kūrimo, kai analizuojamos politikos galimybės, visų pirma tikrinant 
intervencijos strategijas, priemones, kanalus ar intervencinių priemonių mastą. Tais atvejais, kai 
poveikio vertinimą reikėtų atlikti, bet jis negali būti atliktas, pavyzdžiui, dėl skubos priežasčių, nuo 
2021 m. lapkričio mėn., Geresnio reglamentavimo gairėse ir priemonių rinkinyje numatyta, kad 
Komisijos tarnybų darbinis dokumentas turi būti paskelbtas per tris mėnesius nuo pasiūlymo 
paskelbimo. Jis apimtų struktūros pagrindimą, suderinamumo su kitomis priemonėmis įvertinimą ir 
sąnaudų bei naudos analizę. Skubos atveju už institucijų ryšius ir perspektyvas atsakingas pirmininko 
pavaduotojas gali nuspręsti, ar leisti nukrypti nuo reikalavimo atlikti poveikio vertinimą. Be to, naujos 
daugiametės finansinės programos rengimas yra unikalus procesas, kurio metu reikia vadovautis 

                                                 
3 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos 

tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros, OL L 123, 2016 5 12. 
4 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis 

susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, 
taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo, 
OL L 433, 2016 12 22, plg. 18, 19, 26 dalis. Taip pat žr. I priedo 4 išnašą. 

5 OL C 444I, 2020 12 22. 
6 (Finansinio reglamento 34 straipsnis). 
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specialiu požiūriu į analizės apimtį ir išsamumą. Komisijos viduje parengtos su šiuo procesu susijusio 
parengiamojo darbo praktinės gairės. 

 

3. ES finansų aplinkos viešoji atskaitomybė 

Viešosios kontrolės tvarka ir su įvairiomis priemonėmis susijusių Europos Parlamento įgaliojimų 
taikymo sritis7 yra visiškai pagrįstos atitinkamomis Sutarčių nuostatomis ir yra taikytino 
tarpinstitucinio teisėkūros proceso rezultatas. Šiuo atžvilgiu Komisija pabrėžia, kad jos pareigos 
nustatant ir (arba) įgyvendinant tam tikras priemones yra ribotos, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad 
kai kurios iš jų nepatenka į ES sutarčių taikymo sritį (pvz., ESM). 

Komisija iš esmės pritaria tam, kad viešųjų lėšų valdytojai ES ir nacionaliniu lygmenimis būtų laikomi 
atskaitingais, remiantis skaidriomis ataskaitomis ir nepriklausomų auditorių atliekamu auditu. 
Priemonių, kurių Audito Rūmų audito teisės neapima, atveju auditą atlieka nepriklausomas išorės 
auditorius. Komisija mano, kad šiuos klausimus turi aptarti atitinkamos institucijos ir įstaigos bei 
Audito Rūmai8.  

Kalbant apie Europos Parlamento priežiūros teises, susijusias su Modernizavimo fondu, Komisija 
mano, kad viešoji kontrolė yra pakankama9. Įgyvendinimo reglamente (ES) 2020/100110 išsamiai 
išdėstytos stebėsenos, ataskaitų teikimo ir vertinimo taisyklės ir taikomos audito taisyklės, taip pat 
EIB ir Komisijos atsakomybė, susijusi su atitinkamų ataskaitų skelbimu Modernizavimo fondo 
interneto svetainėje ir svetainėje „europa“11. Todėl Komisija mano, kad jomis užtikrinamas visiškas 
skaidrumas ir pakankamu mastu užtikrinama biudžeto priežiūra. 

Pagal Finansinį reglamentą (FR) Komisija teikia informaciją apie ES biudžeto vykdymą keliose 
finansinėse ataskaitose, pavyzdžiui, ES konsoliduotosiose metinėse finansinėse ataskaitose, metinėje 
valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitoje, darbiniuose dokumentuose, pridedamuose prie biudžeto 
projekto pagal Finansinio reglamento (FR) 41 straipsnį, ir pagal FR 250 straipsnį rengiamoje 
finansinių priemonių, biudžeto garantijų, finansinės paramos ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų 
ataskaitoje.  

Be to, Komisija, vadovaudamasi 2020 m. gruodžio 16 d. Tarpinstitucinio susitarimo 16 ir 17 
straipsniais ir remdamasi viešai prieinama informacija, rengia biudžeto skaidrumo ataskaitą, 
apimančią kai kurias priemones, kurios nepatenka į Komisijos atskaitomybės sritį.  

Taigi Komisija teikia reikiamas ataskaitas ir informaciją, kad Europos Parlamentas galėtų vykdyti visų 
jo kompetencijai priklausančių priemonių ir fondų demokratinę priežiūrą, laikydamasis Sutarčių ir 
atitinkamų reglamentų reikalavimų. Komisija negali būti laikoma atsakinga už lėšas, kurios nebuvo 
susijusios su jos prerogatyvomis.  

                                                 
7 Žr. Audito Rūmų 62–66 pastabas. 
8 Žr. Audito Rūmų 96 išvadą. 
9 Žr. Audito Rūmų 63 pastabą. 
10 2020 m. liepos 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1001, kuriuo nustatomos išsamios 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatų, susijusių su Modernizavimo fondo, skirto 
investicijoms į energetikos sistemų modernizavimą ir energijos vartojimo efektyvumo didinimą tam tikrose 
valstybėse narėse remti, veikla, taikymo taisyklės, OL L 221/107, 2020 7 10. 

11 Modernizavimo fondo interneto svetainė i) https://modernisationfund.eu/investments ir Modernizavimo 
fondas svetainėje „europa“ ii) https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/modernisation-
fund_en. 
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III. KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO 
RŪMŲ REKOMENDACIJAS 

1. Užtikrinti tinkamą išankstinį visų naujų priemonių 

struktūros ir galimybių vertinimą 

Komisija turėtų: 

a) pagal esamą sistemą užtikrinti, kad į visas jos siūlomas naujas priemones būtų įtrauktas 

pasirinktos struktūros ir poreikio sukurti tą priemonę ES biudžete ar už jo ribų vertinimas, ir 

b) dalytis šia gerąja patirtimi su Taryba, kad ją būtų galima taikyti naujoms priemonėms, kurių 

Komisija nesiūlo. 

Tikslinė įgyvendinimo data: 2024 m. 

Komisija iš dalies pritaria šios rekomendacijos a punktui, nes negalima užtikrinti išankstinio 
vertinimo kiekvieno pasiūlymo atveju, pavyzdžiui, skubos atveju, arba į jos atsakomybės sritį pagal 
Sutartis nepatenkančių veiksmų atveju.  

Komisija iš dalies pritaria šios rekomendacijos b punktui. 

Be to, dėl b punkto Komisija negali sutikti, kad būtų daroma daugiau, nei numatyta esamoje 
sistemoje. Ji taip pat primygtinai reikalauja, kad struktūros pasirinkimo galimybių vertinimas turėtų 
būti atliekamas laikantis Sutarčių reikalavimų ir (arba) politikos sistemų pagal teisėkūros procedūras 
ir kad jis negali būti užtikrintas kiekvieno pasiūlymo atveju, ypač jei pasiūlymas nepatenka į šios 
sistemos taikymo sritį (ESM finansavimo rūšies priemonių arba skubių procedūrų atveju). 

Taigi kuriant naujas priemones vadovaujamasi išsamia sistema, įskaitant pagrindinius principus ir 
standartinius procesus, kaip nurodyta II skyriaus 2 dalyje.  

 

2. Rinkti ir skelbti informaciją apie bendrą ES finansų 

aplinką 

Komisija turėtų rinkti ir skelbti informaciją apie visas ES finansų aplinkos priemones. 

Tikslinė įgyvendinimo data: 2024 m. 

Komisija iš dalies pritaria šiai rekomendacijai. 

Kaip nurodyta II skyriaus 3 dalyje, Komisija jau teikia informaciją pagal Finansinį reglamentą (FR) 
apie ES biudžeto vykdymą ir priemonių, už kurias Komisija yra atskaitinga, įgyvendinimą keliose 
ataskaitose. Be to, Komisija teikia informaciją apie kitas priemones, kaip nustatyta Tarpinstitucinio 
susitarimo 16 punkte12. Komisija neturi teisinių įgaliojimų teikti informaciją apie priemones, kurios 
nėra įtrauktos į ES biudžetą ar net nepatenka į Sutarčių taikymo sritį arba kurios nėra įtraukiamos į 

                                                 
12 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos 

tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo 
finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių 
nustatymo (OL L 433I, 2020 12 22, p. 28–46). 
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ES sąskaitas (Europos investicijų banko operacijos, Graikijos paskolų priemonė, Modernizavimo 
fondas ir kt.) ar kurių atveju nėra viešai prieinamų dokumentų. Toks „ataskaitų apie bendrą ES finansų 
aplinką teikimas“ negalimas pagal Finansinį reglamentą, nes taip būtų peržengtos jo taikymo srities 
ribos, o ataskaitos būtų iš dalies grindžiamos informacija, kurią turi teikti kitos įstaigos (pvz., EIB apie 
savo operacijas).  

3. Pasiūlyti Modernizavimo fondą integruoti į ES biudžetą  

Komisija, atsižvelgdama į fondo ypatumus, turėtų pasiūlyti kitoje daugiametėje finansinėje 

programoje Modernizavimo fondą įtraukti į ES biudžetą. 

Tikslinė įgyvendinimo data: 2025 m. 

Komisija nepritaria šiai rekomendacijai. 

Atsižvelgdama į Fondo ypatumus ir pasilikdama teisę imtis teisėkūros iniciatyvos, kaip nustatyta 
Sutartyse, Komisija negali iš anksto nuspręsti dėl savo pasiūlymo dėl laikotarpio po 2027 m. DFP 
turinio ir taikymo srities.  

4. Pasiūlyti integruoti ir konsoliduoti esamas finansinės 

paramos priemones 

Tikslinė įgyvendinimo data: 2025 m. 

(a) bendradarbiauti su Europos Parlamentu, Taryba ir Europos stabilumo mechanizmu siekiant 

susitarti dėl bendros pozicijos dėl Europos stabilumo mechanizmo integravimo į ES teisinę 

sistemą; 

Komisija pritaria šiai rekomendacijai.  

(b) pateikti naujus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų siekiant konsoliduoti 

esamas finansinės paramos priemones. 

Komisija iš dalies pritaria šiai rekomendacijai.  

Komisija pasilieka teisę imtis teisėkūros iniciatyvos, kaip nustatyta Sutartyse. Tuo atveju, jei Europos 
stabilumo mechanizmas bus integruotas į ES teisinę sistemą, Komisija išnagrinės galimybes 
konsoliduoti esamas finansinės paramos priemones, atsižvelgdama į tuo metu veikiančias finansinės 
paramos priemones ir į tai, ar būtų naudinga papildomai integruoti nebeveikiančias priemones. 
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