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„Nauji išlaidų apmokėjimo būdai kaimo plėtros srityje yra 
geresni, bet valstybės narės juos turėtų taikyti plačiau“ – 
teigia ES auditoriai 

Remiantis Europos Audito Rūmų ataskaita, naujas kaimo plėtros projektų išlaidų 
kompensavimo metodas yra paprastesnis paramos gavėjams ir tiems, kurie tikrina mokėjimo 
prašymus, tačiau jis turėtų būti taikomas plačiau. Supaprastinto išlaidų apmokėjimo būdais 
siekiama papildyti seną patirtų išlaidų apmokėjimo prašymų sistemą, kuri buvo sudėtinga ir 
palanki klaidoms. Dabar valstybės narės gali pasirinkti tris papildomus metodus: finansavimą 
pagal standartinius vieneto įkainius, vienkartines išmokas ir fiksuotąsias normas. 

Auditoriai tikrino, ar taikant naujus būdas supaprastinamas administravimas, užtikrinamas 
ekonomiškumas, ar jie yra plačiai taikomi ir ar padidėja dėmesys politikos tikslams. 

Jie nustatė, kad dėl šių būdų administravimas yra paprastesnis, o paramos gavėjams yra lengviau 
pateikti mokėjimo prašymus ir sutaupyti laiko administracinių patikrų metu. Šie būdai gali padėti 
kontroliuoti projektų išlaidas, tačiau tik jei jie nustatyti reikiamu lygmeniu ir pagrįsti teisingu, 
sąžiningu ir patikrinamu metodu. Tačiau juos taikant nepadidėja dėmesys rezultatams. Be to, 
sertifikavimo įstaigų funkcija juos audituojant nėra apibrėžta, todėl atsiranda rizika.  

„Administracinė našta gali sumažėti, nes nėra būtinybės atsekti kiekvieno euro iki atskirų 
patvirtinančių dokumentų“ – teigia auditoriai. Paramos gavėjai pateikia mažiau dokumentų, o 
valstybių narių institucijos turi mažiau tikrinimo. Tačiau naujų būdų taikymas yra ribotas, iš esmės 
dėl kaimo plėtros projektų įvairovės ir reikalingų investicijų.  

„Šie nauji būdai vis dar apima tik nedidelę visų kaimo plėtros išlaidų dalį, – teigė už ataskaitą 
atsakingas Europos Audito Rūmų narys João Figueiredo. – Jų sėkmė priklausys nuo Komisijos 
gairių ir nuo valstybių narių noro pasinaudoti šia nauja finansavimo forma“. 

Auditoriai rekomenduoja Europos Komisijai: 

• atnaujinti supaprastinto išlaidų apmokėjimo gaires, siekiant apimti pagrindinius metodikų 
rengimo principus; 
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• patikslinti, kas privalo patikrinti naujiems būdams skirtą metodiką ir skaičiavimus; 

• išnagrinėti galimybes plėtoti standartinius būdus ir atnaujinti kontrolės priemonių 
apibrėžtis; 

• įvertinti galimybes atsisakyti patirtų išlaidų kompensavimo ir pereiti prie rezultatais 
pagrįsto kompensavimo. 

Pastabos leidėjams 

Įgyvendinant ES kaimo plėtros politiką, siekiama padėti ES kaimo vietovėms spręsti įvairias 
ekonomines, aplinkos ir socialines problemas. Šiai politikos sričiai ES kasmet skiria apie 
14 milijardų eurų. Kaimo plėtros išlaidos sudaro maždaug 25 % bendros žemės ūkio politikos 
išlaidų. Valstybių narių bendrasis finansavimas kasmet papildomai sudaro 7 milijardus eurų.  

Maždaug pusė išlaidų kaimo plėtrai grindžiamos dirbamos žemės plotų arba galvijų skaičiumi. 
Likusi paramos dalis gali būti teikiama kaip fiksuotos sumos arba procentinės dalys, susijusios su 
vykdoma veikla ar paramos gavėjo patirtomis išlaidoms. 

Specialioji ataskaita 11/2018 „Nauji būdai finansuoti kaimo plėtros projektus: paprastesni, bet 
neorientuoti į rezultatus“ paskelbta 23 ES kalbomis Europos Audito Rūmų interneto svetainėje 
(eca.europa.eu). 
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