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Kaimo plėtra: naujas planavimo procesas pernelyg ilgas ir 
sudėtingas, teigia ES auditoriai 
Naujas ES kaimo plėtros išlaidų planavimo procesas yra pernelyg ilgas ir sudėtingas bei turi 
trūkumų, dėl kurių nukenčia veiksmingumas ir rezultatai, teigiama Europos Audito Rūmų 
ataskaitoje. Auditoriai taip pat nustatė, kad nepaisant Europos Komisijos pastangų, programų 
įgyvendinimas neprasidėjo anksčiau ir lėšos buvo pradėtos naudoti lėčiau nei ankstesniu 
laikotarpiu. 

ES kaimo plėtros politika siekiama didinti žemės ūkio konkurencingumą, užtikrinti tausų gamtos 
išteklių valdymą ir pasiekti subalansuotą šalių kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą. 2014–
2020 m. laikotarpiu ES planuoja skirti beveik 100 milijardų eurų kaimo plėtrai.  

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai teikia finansinę paramą priemonėms, kurias valstybės 
narės vykdo taikydamos nacionalines arba regionines kaimo plėtros programas, kurias parengia 
valstybės narės ir tvirtina Komisija. 

„Planuojant naujam laikotarpiui visada susiduriama su pradžios sunkumais, kol nėra gaunami 
tinkami aktualūs duomenys iš ankstesnių laikotarpių, – pasakė už ataskaitą atsakingas Europos 
Audito Rūmų narys Janusz Wojciechowski. – Mes nustatėme, kad programavimo dokumentai yra 
pernelyg sudėtingi ir dideli, tačiau vis tiek nepakankamai orientuoti į numatytus rezultatus“.  

Auditoriai išnagrinėjo, ar naujoje 2014–2020 m. ES strateginėje programoje buvo daugiau 
dėmesio skiriama veiksmingumui ir ar naujas procesas padėjo parengti geros kokybės kaimo 
plėtros programas, galinčias duoti geresnių rezultatų.  

Jie nustatė, kad nepaisant to, kad programoje buvo siekiama remtis rezultatais pagrįstu metodu, 
patvirtintos programos buvo ilgos ir sudėtingos bei turėjo trūkumų, dėl kurių bus mažiau dėmesio 
skiriama veiksmingumui ir rezultatams. Jie taip pat išnagrinėjo kaimo plėtros politikos 
programavimą 2014–2020 m. laikotarpiu, siekdami patikrinti, ar jis sudarė sąlygas kaimo plėtros 
programas įgyvendinti anksčiau ir taip išvengti neigiamų vėlavimų pasekmių. Jie nustatė, kad 
nepaisant Komisijos pastangų, įgyvendinimas neprasidėjo anksčiau ir planuojamas lėšas pradėta 
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naudoti lėčiau nei anksčiau. 

Siekiant pagerinti šį procesą, auditoriai rekomenduoja, kad ateityje Komisija turėtų: 

• užtikrinti, kad jos pasiūlymai prisidėtų prie nuoseklumo tarp atskirų programų didinimo; 

• supaprastinti programavimo dokumentus ir sumažinti reikalavimų skaičių; 

• bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant užtikrinti, kad 2019 m. ataskaitoje būtų 
pateikiama aiški ir visapusiška informacija; 

• tiksliau nustatyti įvairius rodiklius; 

• kaupti patirtį, gautą taikant dabartinę sistemą; 

• laiku parengti savo pasiūlymus, skirtus kaimo plėtros politikai po 2020 m. 

Auditoriai taip pat rekomenduoja, kad Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija išnagrinėtų 
galimybę suderinti ilgalaikę strategiją su ES biudžeto ciklu ir atliktų visapusišką išlaidų peržiūrą iki 
naujojo daugiamečio biudžeto sudarymo. 

Specialioji ataskaita Nr. 16/2017: „Kaimo plėtros programavimas: reikia mažinti sudėtingumą ir 
daugiau dėmesio skirti rezultatams“ paskelbta 23 ES kalbomis Europos Audito Rūmų interneto 
svetainėje (eca.europa.eu). 

 

 

 


