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Audito Rūmų priemonės, taikomos reaguojant į COVID-19 pandemiją 

Europos Audito Rūmai ėmėsi reikiamų veiksmų, kad Europos Sąjungoje galėtų toliau veiksmingai vykdyti viešojo audito 
funkciją ir per COVID-19 pandemiją laiku parengti audito ataskaitas, nuomones ir apžvalgas, kiek tai įmanoma šiuo 
išbandymų laikotarpiu. Tuo pat metu dėkojame visiems, kas gelbsti gyvybes ir kovoja su COVID-19 pandemija 
Liuksemburge, Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje. Mes taip pat esame įsipareigoję remti Liuksemburgo 
vyriausybės politiką visuomenės sveikatos apsaugos srityje. Švelnindami dabartinės sveikatos krizės poveikį mūsų 
darbuotojams, ėmėmės atsargumo priemonių, kad kuo labiau sumažintume jiems ir jų šeimoms kylantį pavojų. 

Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2020 m. balandžio 16 d. 

ES sanglaudos politikos įgyvendinimo sąnaudos 
palyginti mažos, bet nepakanka informacijos, kad 
būtų galima įvertinti sutaupymą  
Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai) yra pagrindinės ES investicijų politikos, bet jas 
įgyvendinant patiriama administracinių sąnaudų. Remiantis Europos Audito Rūmų ataskaita, šios 
administracinės sąnaudos yra santykinai mažos lyginant su kitomis panašiomis ES ir tarptautiniu 
mastu finansuojamomis programomis. Vis dėlto surinkti duomenys apie sąnaudas buvo 
nepakankami, kad būtų galima įvertinti ES sanglaudos politikos fondų taisyklių supaprastinimo 
poveikį.  

ES sanglaudos politikos tikslas – sumažinti išsivystymo lygių skirtumus tarp regionų, restruktūrizuoti 
nuosmukį patiriančias pramonės sritis ir skatinti bendradarbiavimą Europos Sąjungoje. Išlaidos šioje 
srityje sudaro apie 37 % visų ES biudžeto išleidžiamų lėšų: 2014–2020 m. laikotarpiu jos sudarė 352 
milijardus eurų. 

Sanglaudos politika yra įgyvendinama vykdant veiksmų programas (VP), Komisijai patvirtinus valstybės 
narės pateiktą pasiūlymą, kaip turėtų būti panaudojamos programoms skirtos ES ir nacionalinės lėšos. 
Tuomet tikrąjį valdymą ir kontrolę pavedama vykdyti valstybių narių institucijoms. Valstybės narės gali 
paprašyti ES biudžeto finansinės paramos „techninei pagalbai“, susijusiai su bet kuria veikla, kuri būtina 
vykdant programą, įskaitant būtinas personalo išlaidas. 

„Informacija apie ES finansuojamų programų administracines sąnaudas turėtų būti išsami ir viešai 
prieinama, kad mūsų piliečiams būtų galima pademonstruoti politikų įgyvendinimo efektyvumą”, – 
teigė už auditą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Pietro Russo. – Mūsų nustatyti faktai ir išvados 
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yra svarbūs 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu ir siekiant didinti valdymo ir kontrolės sistemų 
veiksmingumą valstybėse narėse.“ 

Auditoriai nustatė, kad ES sanglaudos politikos fondų įgyvendinimo administracinės sąnaudos yra gana 
mažos lyginant su kitomis Europos ir tarptautiniu mastu finansuojamomis programomis. Tačiau jie 
padarė išvadą, kad Komisijos surinkti pirminiai duomenys apie sąnaudas nebuvo išsamūs, nuoseklūs ir 
suderinti ir dėl to juos buvo sudėtinga naudoti, pavyzdžiui, vertinant ES taisyklių, susijusių su programų 
vykdymo administracinėmis sąnaudomis, supaprastinimo poveikį. Pavyzdžiui, Komisija įvertino, kad 
2014–2020 m. laikotarpiu pradėjus taikyti keletą supaprastinimo priemonių, administracinės sąnaudos 
turėjo sumažėti. O štai Audito Rūmų atliktoje apklausoje valstybės narės teigė, kad jos tikisi padidėjimo. 
Šiuo atžvilgiu auditoriai pažymi, kad įvertintas sąnaudų sutaupymas dėl supaprastinimo priemonių 
2014–2020 m. ir 2021–2027 m. laikotarpiais gali nebūti pasiektas, nes galutinis poveikis labai priklauso 
nuo nacionalinių arba regioninių administracinių praktikų.  

Auditoriai rekomenduoja Komisijai siekti išsiaiškinti papildomas sutaupymo galimybes, įvertinant 
valstybių narių administracines praktikas kartu su jomis glaudžiai bendradarbiaujant, ir vykdyti tolesnę 
priežiūrą, ar buvo realizuotas įvertintas sąnaudų sutaupymas. 

 

Pastabos leidėjams  
Sanglaudos politikos pagrindinę struktūrą sudaro trys Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI 
fondai): Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), Sanglaudos fondas (SF) ir Europos socialinis fondas 
(ESF). Šie trys fondai yra reglamentuojami bendromis taisyklėmis, o jų išimtys gali būti nustatytos 
kiekvieną fondą reglamentuojančiame specialiajame reglamente. 2014–2020 m. programos 
laikotarpiu yra 391 veiksmų programa. Šios veiksmų programos vis dar yra vykdomos. 

Audito Rūmai reguliariai tikrina sanglaudos politiką. Mūsų neseniai paskelbtos ataskaitos šia tema yra 
peržiūra Nr. 03/2019 „Sanglaudos politikos finansavimo paskirstymas valstybėms narėms 2021–
2027 m. laikotarpiu“ ir peržiūra Nr. 08/2019 „Veiksmingas veiklos vykdymas Sanglaudos srityje“. 

Specialioji ataskaita Nr. 07/2020 „Sanglaudos politikos įgyvendinimas: sąnaudos palyginti mažos, bet 
nepakanka informacijos, kad būtų galima įvertinti su supaprastinimu susijusias sutaupytas lėšas“ 
skelbiama Audito Rūmų interneto svetainėje 23 kalbomis.  

 

Kontaktai spaudai dėl šios ataskaitos 
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