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Bendrasis įvadas
0.1. 2019 finansinių metų metinę ataskaitą mes padalijome į dvi atskiras dalis. Ši
dalis skirta ES biudžeto išlaidų programų veiksmingumui.

0.2. Vykdydami bandomąjį projektą mes pirmą kartą savo metinėse ataskaitose

nagrinėjame Komisijos metinę valdymo ir veiksmingumo ataskaitą (MVVA) –
pagrindinę šios institucijos aukšto lygio veiksmingumo ataskaitą dėl ES biudžeto.
Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos MVVA skelbiama n+1 metų birželio mėn. pabaigoje,
anksčiau neturėjome galimybės jos išnagrinėti savo metinėje ataskaitoje, kuri įprastai
skelbiama spalio mėn. pradžioje.

0.3. Ši ataskaita suskirstyta į septynis skyrius.
o

1 skyrius skirtas svarbiam ES biudžeto veiksmingumo sistemos aspektui –
Komisijos aukšto lygio veiksmingumo ataskaitų teikimui rengiant MVVA ir
programų ataskaitas. Tikrinome, ar rengdama šias ataskaitas Komisija taiko
patikimą procesą ir ar šiose ataskaitose pateikiama aiški, visapusiška ir
subalansuota ES išlaidų programų veiksmingumo apžvalga. Ieškodami atsakymų
analizavome susijusias ataskaitas ir Komisijos vidaus procedūras, taip pat
kalbėjomės su Komisijos darbuotojais.

o

2–6 skyriuose nagrinėjame, kokių rezultatų pasiekta įgyvendinant ES programas
pagal šias 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas:
1a, 1b, 2, 3 ir 4. Siekėme nustatyti, kiek yra prieinama su veiksmingumu susijusios
informacijos, ir remdamiesi šia informacija įvertinti, koks yra tikrasis ES išlaidų
programų veiksmingumas. Iš 58 išlaidų programų mes atrinkome devynias, kartu
sudarančias apie tris ketvirtadalius visų mokėjimų, kurie buvo atlikti pagal 2014–
2020 m. daugiametės finansinės programos įsipareigojimus iki 2019 m. pabaigos.
Savo įvertinimą grindėme Komisijos turima veiksmingumo informacija (įskaitant
MVVA, veiksmingumo rodiklius ir vertinimus) ir, jei turėjome, naujausiais faktais,
kuriuos nustatėme rengdami savo audito ataskaitas ir apžvalgas. Patikrinome, ar
Komisijos pateikta veiksmingumo informacija yra patikima ir nuosekli, ją lyginant
su mūsų nustatytais faktais, bet neatlikome šios informacijos patikimumo audito.
Analizuodami veiksmingumo rodiklius juos suskirstėme į indėlių, išdirbių, rezultatų
ir poveikio kategorijas. Taip pat įvertinome, ar viskas vyksta „kaip planuota“, t. y.
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ar tikėtina, kad bus pasiekta siektina reikšmė. Veiksmingumą taip pat vertinome
pagal operacijų imtį, kurią auditavome rengdami patikinimo pareiškimą.
o

7 skyriuje pristatomi rezultatai, kaip buvo atsižvelgiama į mūsų audito
rekomendacijas, kurias pateikėme 2016 m. paskelbtose specialiosiose ataskaitose.

0.4. Priedėlyje paaiškiname metodą ir metodiką, kuriais vadovavomės rengdami šią

ataskaitą.

0.5. Mes siekiame pristatyti savo pastabas aiškiai ir glaustai. Ne visada galime

išvengti tik ES, jos politikai ir biudžetui ar apskaitai ir auditui būdingų terminų. Savo
svetainėje paskelbėme terminų žodynėlį 1 pateikdami daugumos šių specifinių terminų
apibrėžtis ir paaiškinimus. Žodynėlyje apibrėžti terminai pirmą kartą juos pavartojus
kiekviename skyriuje pažymėti kursyvu.

0.6. Dėkojame Komisijai už puikų bendradarbiavimą rengiant šią ataskaitą.
Komisijos atsakymai į mūsų pastabas pateikiami kartu su šia ataskaita.

1

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY-AR_2019/GLOSSARYAR_2019_LT.pdf
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Įvadas
1.1. Europos Sąjunga (ES) savo politikas įgyvendina derindama išlaidų programas

(pavyzdžiui, Sanglaudos fondą arba programą „Horizontas 2020“), finansuojamas arba
bendrai finansuojamas iš ES biudžeto, ir su išlaidomis nesusijusias politikos priemones
(daugiausia reguliavimą).

1.2. Dabartinė daugiametė finansinė programa (DFP) apima septynerius metus

(2014–2020 m.) ir joje numatyta 1 092 milijardai eurų išlaidų. 1.1 lentelėje parodoma,
kaip ši DFP yra suskirstyta į penkias veiklos išlaidų kategorijas ir 58 išlaidų programas.
Kiekvienai iš šių programų yra nustatyti tikslai, nurodyti teisės aktuose.

1.1 lentelė. 2014–2020 m. DFP
DFP išlaidų kategorija

2014–2020 m.
viršutinė riba
(milijardais eurų)

Programų skaičius

1a – „Konkurencingumas“

142,1

23

1b – „Sanglauda“

371,4

4

2 – „Gamtos ištekliai“

420,0

5

3 – „Saugumas ir pilietybė“

17,7

11

4 – „Europos vaidmuo pasaulyje“

66,3

15

„Administravimas ir specialios
priemonės“

74,7

Netaikoma

IŠ VISO:

1 092,2

58

Šaltinis: EAR, remiantis Komisijos duomenimis.

1.3. 1.1 diagramoje pateikiamos Komisijos aukšto lygio ataskaitos, kuriose
apžvelgiamas veiksmingumas:
o

1

Metinė valdymo ir veiksmingumo ataskaita (MVVA) yra pagrindinė Komisijos ES
biudžeto veiksmingumo ataskaita. Ji yra Komisijos integruoto finansinių ir
atskaitomybės ataskaitų rinkinio dalis1 ir esminis metinės biudžeto įvykdymo

Finansinio reglamento 247 straipsnis. Integruotame finansinių ir atskaitomybės ataskaitų
rinkinyje taip pat pateikiamos: konsoliduotos finansinės ataskaitos, ilgalaikė ateinančių
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patvirtinimo procedūros indėlis. MVVA grindžiama Komisijos generalinių
direktorių ir kitų įgaliotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų metinėmis veiklos
ataskaitomis. Ją sudaro du skirsniai:
o

1 skirsnis – Veiksmingumas ir rezultatai. Šiame skirsnyje, atsižvelgiant į
veiksmingumo rodiklius2, vertinama pažanga, padaryta siekiant politikos
tikslų;

o

2 skirsnis – Vidaus kontrolė ir finansų valdymas. Šiame skirsnyje pateikiama
informacija apie Komisijos laimėjimus valdant ir saugant ES biudžetą.

o

programų ataskaitose pateikiama pažanga, padaryta siekiant kiekvienos išlaidų
programos tikslų, remiantis rodiklių rinkiniu ir pridėtine informacija apie
programos įgyvendinimą. Jų vaidmuo yra svarbus vykdant biudžeto tvirtinimo
procedūrą. Komisija turi 3 jas pridėti prie biudžeto projekto, kad pagrįstų prašomų
asignavimų dydį. Programų ataskaitose yra virš 1 000 rodiklių;

o

metinės veiklos ataskaitos (MVA) yra Komisijos generalinių direktorių (ir kitų
įgaliotų leidimus suteikiančių pareigūnų) Komisijos narių kolegijai teikiamos
valdymo ataskaitos. Pagrindinis jų tikslas – pateikti informaciją apie atitinkamo
generalinio direktorato (GD) veiksmingumą (o ne apie jo valdomas programas).
MVA taip pat pateikiama finansinė ir valdymo informacija, įskaitant kiekvieno
generalinio direktoriaus pasirašytą patikinimo pareiškimą, kuriame nurodoma,
kad įdiegtomis kontrolės procedūromis užtikrinama, kad išlaidos yra teisėtos ir
tvarkingos ir kad ištekliai buvo panaudoti pagal paskirtį bei laikantis patikimo
finansų valdymo principo;

o

Bendrasis pranešimas apie Europos Sąjungos veiklą neapsiriboja ES biudžetu ir
apima platesnes ES politikas, suskirstytas į teminius skyrius, atitinkančius dešimt
J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetų (2014–2019 m.).

penkerių metų įplaukų ir išmokų prognozė, metinė vidaus audito ataskaita ir tolesnių
veiksmų, susijusių su biudžeto įvykdymo patvirtinimu, ataskaita.
2

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 318 straipsnis ir Finansinio reglamento
247 straipsnio 1 dalies e punktas;

3

Finansinio reglamento 41 straipsnio 1 dalis ir 3 dalies h punktas.

14

1.1 diagrama. Pagrindinės Komisijos veiksmingumo ataskaitos
ES veiksmais pasiekti rezultatai / poveikis

VEIKSMINGUMO
ASPEKTAI

Komisijos, kaip ES
programų
valdytojos,
veiksmingumas

Išlaidų
programos

Reguliavimas ir
kitos su išlaidomis
nesusijusios
politikos
priemonės

Bendrasis pranešimas apie Europos Sąjungos
veiklą
Metinė valdymo ir veiksmingumo ataskaita
(MVVA)
Pagrindinės
Komisijos
metinės
veiksmingumo
ataskaitos

MVVA
2 skirsnis
Vidaus kontrolė ir
finansų valdymas

šiame skyriuje
aptariamos
ataskaitos

MVVA
1 skirsnis
Veiksmingumas ir
rezultatai
MVVA 1 priedas
- Programų
veiksmingumo
apžvalga (PVA)
Programos
ataskaitos

51 metinė veiklos
ataskaita (MVA),
(Įskaitant 33 iš Komisijos GD)
Šaltinis: EAR.

1.4. Šiame skyriuje apžvelgiamos dvi pagrindinės ataskaitos, tiesiogiai susijusios su

ES biudžeto veiksmingumu ir jo išlaidų programomis: MVVA (1 skirsnis) ir programų
ataskaitomis. Išnagrinėjome devynias pasirinktas išlaidų programas, kurios kartu
sudaro 74 % mokėjimų, atliktų iki 2019 m. pabaigos pagal penkias dabartinės DFP
veiklos išlaidų kategorijas. Priedėlyje pateikta mūsų metodika. 1.1 priede pateikiami
rekomendacijų, pateiktų mūsų 2016 m. metinės ataskaitos 3 skyriuje, tolesnės
peržiūros rezultatai.
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Aukšto lygio veiksmingumo ataskaitų
rengimo procesas
Ataskaitų apie veiksmingumą teikimo sistema toliau gerėja

1.5. 1.2 diagramoje parodoma, kaip keitėsi Komisijos veiksmingumo ataskaitos:

perėjimas nuo atskirų ataskaitų rinkinio iki nuoseklesnio dokumentų rinkinio. Šiuo
teigiamu pokyčiu nevisiškai atsižvelgiama į mūsų ankstesnes pastabas4 dėl informacijos
apie veiksmingumą prieinamumo.

1.2 diagrama. Komisijos veiksmingumo ataskaitos laikui bėgant
2014–2020 m. DFP
Finansiniai metai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Biudžeto įvykdymo
patvirtinimo procedūra

Sąjungos finansų vertinimo
pagal pasiektus rezultatus
ataskaita
Paskelbta birželio mėn. n+1

Komisijos valdymo pasiekimų apibendrinimas
= metinių veiklos ataskaitų santrauka
Paskelbta birželio mėn. n+1

Biudžeto tvirtinimo
procedūra

Metinė valdymo ir
veiksmingumo
ataskaita (MVVA)
Paskelbta birželio mėn.
n+1

Programų
veiksmingumo
apžvalga (PVA)
(PA ištrauka)

Veiklos ataskaitos

MVVA
su PVA
priedu
(2020
m.
birželio
mėn.)

Biudžeto projekto programos ataskaitos (PA)
Paskelbta birželio mėn. n-1

Biudžeto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
projekto metai
2014–2020 m. DFP

Šaltinis: EAR.

1.6. Kartu su 2019 m. biudžeto projekto procedūra atsiradusi naujovė: programos

veiksmingumo apžvalga (PVA), kurioje Komisija apibendrina programos ataskaitas.
Šiame dokumente glaustai pristatoma kiekviena išlaidų programa, remiantis atrinktais
programos ataskaitos rodikliais.

4

Žr. mūsų 2016 m. metinės ataskaitos 3.73 dalies 6 punktą.
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1.7. Šių metų ataskaitose (paskelbtose 2020 m.) matomi trys patobulinimai:
o

PVA tapo MVVA priedu, taip sukuriant sąsają tarp biudžeto tvirtinimo ir biudžeto
įvykdymo patvirtinimo procedūrų. Dabar biudžeto valdymo institucija, vertindama
biudžeto vykdymą, gali iš naujo išnagrinėti į PVA įtrauktus programos ataskaitos
rodiklius, kuriuos prieš dvejus metus naudojo, siekdama pagrįsti savo sprendimą
patvirtinti biudžetą;

o

tiek programų ataskaitose, tiek PVA dabar yra skirsniai, kuriuose Komisija siekia
pateikti aiškų kiekvienos programos veiksmingumo vertinimą;

o

nors programų ataskaitos, pridedamos prie 2021 m. biudžeto projekto, jau yra
susijusios su kitu DFP laikotarpiu (2021–2027 m.), jose pateikiami programų pagal
2014–2020 m. DFP veiksmingumo rodikliai ir ataskaitos. Tai skiriasi nuo ankstesnio
laikotarpio pabaigos (2007–2013 m.): 2013 m. paskelbtos 2014 m. biudžeto
projekto programų ataskaitos neapėmė 2007–2013 m. programų veiksmingumo.
Šis pokytis yra naudingas, nes, kaip parodyta 1.3 diagramoje, pasibaigus
atitinkamam DFP laikotarpiui, programos ir toliau ilgą laiką duoda rezultatų.

1.3 diagrama. Pasibaigus DFP laikotarpiui, programos ir toliau duoda
rezultatų

2014–2020 m. DFP
2014

2015

2016

2017

2018

2021–2020 m. DFP
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2028–2020 m. DFP
2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ši diagrama apytiksliai iliustruoja laiko skirtumą nuo tada, kai programai išleidžiamos lėšos, iki gaunamų programos rezultatų. Faktinis išlaidų ir
rezultatų gavimo laikotarpis skiriasi priklausomai nuo programų ir DFP laikotarpių.

Šaltinis: EAR.

Komisija taiko aukšto lygio veiksmingumo ataskaitų rengimo
procedūras

1.8. MVVA ir programų ataskaitos rengiamos pagal aiškiai apibrėžtas, kasmet

atnaujinamas procedūras, kuriose dalyvauja dvi Komisijos centrinės tarnybos
(Generalinis sekretoriatas ir Biudžeto generalinis direktoratas (BUDG GD)), įvairūs
generaliniai direktoratai, atsakingi už išlaidų programų valdymą, ir Komisijos narių
kolegija 1.2 lentelėje pateikiami įvairių dalyvių vaidmenys.

2034
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1.2 lentelė. Komisijos aukšto lygio veiksmingumo ataskaitos grindžiamos
aiškiai apibrėžtomis procedūromis
Veiksmingumo
ataskaita

Centrinės tarnybos
(Biudžeto GD / Gen. sekr.)
o parengia projekto ataskaitą
o laikosi organizacinio valdymo tarybos
strateginių gairių
o tariasi su atsakingais GD

MVVA

GD

Kolegija

o nurodo
pagrindinius
klausimus /
pranešimus,
kurie turi
būti įtraukti į
MVVA jų
programos
ataskaitose
ir MVA

o užtikrina
politinių
pranešimų
nuoseklumą
o tvirtina
ataskaitą

o teikia
atsiliepimus
apie
dokumentų
projektus
o parengia projekto ataskaitą
o pasirenka įtrauktinus programos
ataskaitos rodiklius
o parengia pažangos, apskaičiuojant
siektinas reikšmes, metodiką
PVA (MVVA
priedas)

o tariasi su atsakingais GD

o nurodo
pagrindinius
klausimus /
pranešimus,
kurie turi
būti įtraukti į
PVA jų
programos
ataskaitose
ir MVA

o užtikrina
politinių
pranešimų
nuoseklumą
o Tvirtina
ataskaitą
(kaip MVVA
dalį)

o teikia
atsiliepimus
apie
dokumentų
projektus

Programos
ataskaitos

o pateikia
o renka
šablonus / instrukcijas / rekomendacijas
duomenis
(biudžeto aplinkraštį) ir rengia mokymus
rodikliams
o peržiūri dokumentų projektus ir siunčia
atsiliepimus atsakingiems GD

o rengia
dokumentų
projektus

o tvirtina
ataskaitą
(kaip
biudžeto
projekto
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Veiksmingumo
ataskaita

Centrinės tarnybos
(Biudžeto GD / Gen. sekr.)

GD

Kolegija
pasiūlymo
dalį)

o pateikia šablonus / instrukcijas /
rekomendacijas
MVA

o peržiūri dokumentų projektus ir siunčia
atsiliepimus atsakingiems GD
o organizuoja tarpusavio vertinimus

o parengia
projekto
ataskaitą
o pasirašo
ataskaitą
(generaliniai
direktoriai)

o nusprendžia,
kokie bus
tolesni
veiksmai

Šaltinis: EAR.

1.9. Pagrindiniai Komisijos veiksmingumo ataskaitų teikimo reikalavimai nustatyti

SESV, Finansiniame reglamente ir kituose teisės aktuose. Be to, geresnio
reglamentavimo gairėse 5 nustatyti dviejų pagrindinių programos ataskaitų ir MVVA
duomenų standartai: informacijos stebėsena (įskaitant veiksmingumo rodiklius) ir
(politikos veiksmų poveikio) vertinimai.

1.10. Kiekvienais metais Komisijos centrinės tarnybos šiuos reikalavimus paverčia
išsamiais nurodymais, gairėmis ir šablonais, apimančiais tokius klausimus kaip:
o

ataskaitų turinio ir struktūros pakeitimai;

o

informacijos apie veiksmingumą šaltinių, įskaitant veiksmingumo rodiklius,
vertinimus ir Audito Rūmų ataskaitas, naudojimas;

o

centrinių tarnybų atliekamos peržiūros ir kitų generalinių direktoratų atliekamo
tarpusavio vertinimo tvarka, siekiant užtikrinti kokybę ir suderinimą;

o

tarpiniai tikslai su aiškiais terminais, siekiant užtikrinti, kad informacija būtų
skelbiama laiku.

1.11. Centrinės tarnybos neteikia nurodymų pačiai MVVA (įskaitant PVA), nes jos
yra tiesiogiai atsakingos už jos parengimą. Tačiau joms gaires teikia Komisijos
organizacinio valdymo taryba.

5

Geresnio reglamentavimo gairės, SWD (2017) 350.
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1.12. Centrinės tarnybos taip pat atrenka programos ataskaitos rodiklius, kurie

turėtų būti įtraukti į MVVA (į jos priedą – PVA). Pastebėjome, kad iš devynių mūsų
nagrinėtų išlaidų programų atrinktų PVA rodiklių matoma palankesnė situacija nei iš
viso programos ataskaitų rinkinio. Kaip parodyta 1.3 lentelėje, 68 % PVA rodiklių
įvertinome kaip sėkmingai įgyvendinamus, palyginti su 44 % rodiklių programos
ataskaitose. Be to, iš atrinktų PVA rodiklių matyti, kad padaryta vidutinė pažanga
siekiant siektinos reikšmės – 64 %, palyginti su 46 % visų rodiklių, nurodytų programos
ataskaitose.

1.3 lentelė. Iš atrinktų PVA rodiklių matoma palankesnė situacija nei iš
tų, kurie pateikti programos ataskaitose
Rodikliai pateikti
programos ataskaitose

Atrinkti PVA rodikliai

Visi rodikliai

258

71

Sėkmingai įgyvendinami
rodikliai

114 (44 %)

48 (68 %)

Vidutinė pažanga siekiant
siektinos reikšmės

46 %

64 %

Šaltinis: EAR, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis ir 2019 m. MVVA (1 priedas:
PVA, p. 73–215 ).

Komisija nevisiškai kontroliuoja ir neužtikrina veiksmingumo
informacijos patikimumo

1.13. MVVA ir programos ataskaitos grindžiamos duomenų stebėsena ir programos
vertinimais.

Valstybių narių stebėsenos duomenys nėra visiškai patikimi, tačiau
Komisija imasi priemonių rizikai sumažinti

1.14. Dauguma stebėsenos duomenų, kuriais remiamasi rengiant veiksmingumo

rodiklius, gaunami iš valstybių narių ataskaitų arba iš už konkrečią programą atsakingo
generalinio direktorato surinktų duomenų. Kai kuriuos duomenis rengia Eurostatas
arba tarptautinės organizacijos.

1.15. Lygindami 2020 m. biudžeto projekto programos ataskaitas su 2021 m.
biudžeto projekto programos ataskaitomis nustatėme, kad šiais metais pakeisti
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trečdalio visų mūsų imties rodiklių duomenys, apie kuriuos buvo pranešta jau
praėjusiais metais (žr. 1.4 lentelę). Trečdalis šių koregavimų viršijo 50 % iš pradžių
nurodytos vertės. Didinimai buvo du kartus dažnesni nei mažinimai. Dėl tokių dažnų
koregavimų, nesvarbu, ar atliktų ištaisant įvesties klaidas, ar gerinant atnaujintų,
tikslesnių duomenų prieinamumą, pateiktas vertes reikia vertinti atsargiai.

1.4 lentelė. Pateiktus trečdalio rodiklių duomenis reikėjo pataisyti
Sumažinimo atvejai
Daugiau
nei 50 %
3%

10–50 %
5%

Padidinimo atvejai

1–10 %

1–10 %
4%

10–50 %
7%

5%

Daugiau nei
50 %
8%

Šaltinis: EAR, remiantis 2020 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis ir 2021 m. biudžeto projekto
programos ataskaitomis.

1.16. Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas (AGRI GD) ir Regioninės

ir miestų politikos generalinis direktoratas (REGIO GD) sumažino nepatikimų duomenų
riziką. Abu generaliniai direktoratai daugelio rodiklių duomenis gavo iš valstybių narių.
Nustatėme, kad tiek AGRI GD, tiek REGIO GD atliko automatines iš valstybių narių
gautų duomenų kokybės patikras. Šiose patikrose aptarti tokie aspektai kaip duomenų
išsamumas, patikimumas ir nuoseklumas. Tolesnių priemonių sprendžiant nustatytas
problemas imtasi kartu su atitinkamomis valstybių narių institucijomis.

1.17. Be to, REGIO GD valstybėse narėse atliko keletą teminių auditų, daugiausia

dėmesio skirdamas veiksmingumo duomenų patikimumui (žr. 1.1 langelį). Šie auditai
buvo susiję su vienkartiniu įvykiu 2019 m. – Sanglaudos veiklos lėšų rezervo
paskirstymu (biudžeto asignavimas prioritetams, kurių tarpiniai tikslai buvo pasiekti)
(taip pat žr. 3.23 dalį). Jais buvo siekiama sumažinti neteisingų arba perdėtų išdirbių ir
rezultatų pateikimo riziką, dėl kurios galėjo būti neteisingai paskirstytas veiklos lėšų
rezervas. AGRI GD panašių auditų neatliko.
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1.1 langelis.
REGIO GD auditų valstybėse narėse metu nustatytų duomenų
patikimumo problemų pavyzdžiai
REGIO GD atliko 26 auditus 14 valstybių narių dėl lėšų skyrimo iš veiklos lėšų
rezervo. Aštuoniais atvejais 6 buvo nustatyti reikšmingi trūkumai, pavyzdžiui:
o

rankinis (vietoj automatinio) duomenų agregavimas ir aiškių procedūrų,
taikomų rodiklių duomenų agregavimui ir patvirtinimui, trūkumas, dėl kurio
atsirado klaidų;

o

audito sekos stoka;

o

IT sistemose esančių veiksmingumo duomenų ir tokių duomenų šaltinių
neatitikimai;

o

neišsamūs nurodymai paramos gavėjams;

o

valdymo patikrinimų stoka arba jų nepakankamumas.

Auditai taip pat išryškino gerąją patirtį, pavyzdžiui:
o

įvairių regionų ir įvairių fondų paramos gavėjams bei programos institucijoms
skirtos elektroninės keitimosi informacija platformos kūrimas;

o

specialios stebėsenos ir vertinimo grupės, kuri suteiktų galimybę
vadovaujančiai institucijai įgyti ekspertinių žinių ir jas išlaikyti, sukūrimas.

1.18. Generalinių direktoratų auditą atlieka Komisijos vidaus audito tarnyba

(VAT). Tai pagerino veiksmingumo duomenų patikimumą:
o

2016 m. atlikus AGRI GD veiksmingumo vertinimo sistemos struktūros auditą, VAT
nustatė reikšmingų trūkumų nustatant tikslus, naudojant rodiklius ir renkant
duomenis. Ji padarė išvadą, kad šie trūkumai gali pakenkti AGRI GD gebėjimui
stebėti, įvertinti ir teikti ataskaitas apie 2014–2020 m. BŽŪP veiksmingumą 7. Nuo

6

Šaltinis: Veiksmingumo rodiklių patikimumas – atsiliepimai po Europos Komisijos atliktų
auditų, vertinimo tinklo posėdis, Briuselis, REGIO C.3 (II auditas), 2018 m. birželio 20 d.

7

„Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai: 2016 m. atlikto vidaus audito metinė
ataskaita biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai“ (Finansinio reglamento 99 straipsnio
5 dalis) {COM(2017) 497}, p. 8.
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tada, remiantis VAT duomenimis, AGRI GD pagerino 8 duomenų rinkimą ir
prieinamumą, nustatydamas gaires9 ir paskelbdamas daugiau duomenų apie
rodiklius10.
o

2019 m. VAT atliko REGIO GD, Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties
generalinio direktorato (EMPL GD) ir Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio
direktorato (MARE GD) 11 veiksmingumo stebėsenos auditą. REGIO GD ir EMPL GD
atveju ji nustatė veiksmingumo duomenų patikimumo trūkumų. VAT
rekomendavo, kad REGIO GD duotų aiškių nurodymų audito institucijoms ir
pateiktų išvadas dėl jų darbo, susijusio su veiksmingumo duomenų patikimumo
patikinimo lygiu 12. Reaguodami į tai, REGIO GD ir EMPL GD parengė bendrą
veiksmų planą, kuris šiuo metu įgyvendinamas. REGIO GD savo 2019 m. MVA
nurodė, kad jis turi pakankamą patikinimą dėl daugumos jo programų (71 %)
veiksmingumo duomenų patikimumo, tačiau dėl nepakankamo audito darbo
atsirado patikinimo spragų (26 % programų) ir kad liko keletas didelių trūkumų
(2 %) 13.

Reglamentavimo patikros valdyba pateikia neigiamą nuomonę dėl 40 %
jos nagrinėjamų vertinimų

1.19. Vertinimas yra politinių veiksmų, pavyzdžiui, išlaidų programų, poveikio

vertinimo priemonė. Finansiniame reglamente 14 reikalaujama atlikti visų „programų ir
veiklų, susijusių su didelėmis išlaidomis“ „ex ante ir retrospektyvinius vertinimus“.
Teisės aktuose, kuriais nustatomos atskiros išlaidų programos, paprastai nurodomas
8

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas: 2019 m. atlikto vidaus audito metinė ataskaita
biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, pridedama prie dokumento „Komisijos atskaita
Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams: 2019 m. atlikto vidaus audito metinė
ataskaita biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai“ {COM(2020) 268}, p. 57.

9

Pavyzdžiui, Gairių dokumentas „Kaimo plėtros programos rezultatų vertinimas: Kaip
pasirengti vertinimo ataskaitos teikimui 2017 m.“, 2016 m.

10

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html

11

REGIO GD 2019 m. MVA, p 46.

12

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas: 2019 m. atlikto vidaus audito metinė ataskaita
biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, pridedama prie dokumento „Komisijos atskaita
Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams: 2019 m. atlikto vidaus audito metinė
ataskaita biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai“ {COM(2020) 268}, p 8.

13

REGIO GD 2019 m. MVA, p 39.

14

Finansinio reglamento 34 straipsnis.
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reikalaujamų vertinimų rūšis ir laikas, kai kuriais atvejais įskaitant tarpinį vertinimą
praėjus keleriems metams nuo programos įgyvendinimo pradžios.

1.20. Vertinimai atliekami už konkrečią programą atsakingų generalinių direktoratų
ir skelbiami kaip Komisijos tarnybų darbiniai dokumentai. Paprastai jie pagrįsti išorės
ekspertų užsakytais tyrimais, kurie skelbiami kartu su vertinimais. Komisija,
vadovaudamasi geresnio reglamentavimo gairėmis, apibrėžia tokių tyrimų sąlygas.
Šiose gairėse išdėstomos pagrindinės sąvokos ir principai, pavyzdžiui, reikalavimas, kad
vertinimai būtų grindžiami įrodymais, ir kiekvienam vertinimui būtų taikomi penki
kriterijai:
o

Koks buvo ES veiksmų veiksmingumas?

o

Koks buvo ES veiksmų efektyvumas?

o

Koks yra ES veiksmų aktualumas?

o

Koks yra ES veiksmų suderinamumas programų viduje ir su kitais (ES) veiksmais?

o

Kokia yra šių veiksmų pridėtinė vertė?

1.21. Komisijos reglamentavimo patikros valdyba (RPV), kurią sudaro keturi

vyresnieji Komisijos pareigūnai (įskaitant jos pirmininką) ir trys išorės paskirtieji
asmenys, tikrina vertinimų projektų kokybę. RPV išnagrinėjo maždaug penktadalį visų
parengtų vertinimų 15 ir pateikė pradinę neigiamą nuomonę dėl maždaug 40 % iš jų.
Remiantis pačios RPV vertinimu 16, nors dėl jos tikrinimo dažnai pagerėja vertinimų
pateikimas arba jų išvadų pagrįstumas, dažnai būna per vėlu pašalinti struktūros ar
metodinius trūkumus, kurie gali turėti įtakos ES politikos ir programų veiksmingumo,
efektyvumo, nuoseklumo, aktualumo ir ES pridėtinės vertės vertinimui.

MVVA ir programų ataskaitose Komisija aiškiai nenurodo, ar
veiksmingumo informacija yra patikima

1.22. Komisija aiškiai nenurodo, ar duomenys, pateikti MVVA ir programų

ataskaitose, yra patikimi (taip pat žr. mūsų 2016 m. parengtos metinės ataskaitos
3.73 dalies 5 punktą). Europos Parlamentas savo 2018 m. biudžeto įvykdymo
15

Audito Rūmų apžvalga Nr. 02/2020: Teisėkūra Europos Sąjungoje po beveik 20 geresnio
reglamentavimo metų.

16

Reglamentavimo patikros valdyba, 2019 m. parengta metinė ataskaita.
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patvirtinimo dokumente 17 išreiškė apgailestavimą dėl to, kad „Komisijos narių kolegija
prisiima bendrą politinę atsakomybę už Sąjungos biudžeto finansinį valdymą, bet ne už
informaciją apie veiksmingumą ir rezultatus“.

1.23. MVVA neužsimenama apie duomenų, susijusių su konkrečiais rodikliais,

patikimumą. Programų ataskaitose Komisija kartais atsisako pateikti nuomonę dėl
atskirų rodiklių patikimumo ar kokybės. Tokie atsisakymai pateikti nuomonę buvo
pateikti šešiems iš 258 mūsų tikrintų rodiklių. Kitaip nei MVA (žr. 1.2 langelį),
atitinkamuose nurodymuose nereikalaujama, kad tokie atsisakymai pateikti nuomonę
būtų pateikti programos ataskaitose. Todėl nėra užtikrinama, kad juose būtų aptariami
visi rodikliai, dėl kurių kyla patikimumo ar kokybės problemų.

1.2 langelis.
MVA pateiktas patikinimas
Metinėse veiklos ataskaitose pateiktas atitinkamo generalinio direktoriaus
pasirašytas patikinimo pareiškimas, kuriame patvirtinama, kad jose pateikiama
patikima, išsami ir teisinga informacija apie padėtį generaliniame direktorate /
vykdomojoje įstaigoje 18. Generalinis direktorius, prieš pasirašydamas patikinimo
pareiškimą, turėtų įvertinti, ar rodiklių duomenys19:
—

gaunami iš tarptautiniu mastu pripažinto šaltinio;

—

jiems taikomas nusistovėjęs ir dokumentais pagrįstas duomenų kokybės
kontrolės procesas;

—

gali būti atkuriami (t. y. nėra savavališki).

Jei rodiklis laikomas nepatikimu, GD turėtų paaiškinti trūkumus ir nuspręsti dėl
tolesnių veiksmų, kurie galėtų būti: nebeteikti informacijos apie nepatikimą rodiklį;
teikti informaciją apie rodiklį, atsisakius pateikti nuomonę; arba įdiegti duomenų
kokybės kontrolės procesą.

17

2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis
neatskiriamą sprendimų dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto
įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalį (2019/2055(DEC)).

18

2019 m. MVA pavyzdinis šablonas, 28 išnaša, p. 39.

19

2019 m. MVA priedų pavyzdinis šablonas, 12 priedas – veiksmingumo lentelės, p. 22–23.
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Aukšto lygio veiksmingumo ataskaitų
kokybė
Nepaisant pažangos, kai kurių veiksmingumo rodiklių kokybė
tebėra problema

1.24. Apskritai veiksmingumo rodikliais dėl jiems būdingų trūkumų gali būti

pateiktas tik neišsamus programos veiksmingumo vaizdas. Yra programos
veiksmingumo aspektų, kurių rodikliais negalima aprašyti, arba yra sunku tai padaryti.
Kita vertus, kai kurie rodikliai nėra svarbūs vertinant veiksmingumą (žr. pavyzdžius
4.20–4.21 dalyse), todėl kad jie nėra susiję su programos tikslais arba programos
veiksmai nedaro jiems įtakos (žr. 1.4 diagramą).

1.4 diagrama. Rodikliais negali būti pateiktas išsamus veiksmingumo
vaizdas
Programos veiksmingumas

Veiksmingumo rodikliai

Šaltinis: EAR.

1.25. Savo 2018 m. metinėje ataskaitoje20, paremtoje 2019 m. biudžeto projekto

programų ataskaitomis, išnagrinėjome veiksmingumo rodiklių kokybę ir nurodėme
keletą problemų. Taip pat rekomendavome gerinti veiksmingumo rodiklių kokybę (3.1,
3.2, 3.3 ir 3.4 rekomendacijos 21). Mūsų atlikta 2020 m. ir 2021 m. biudžeto projektų
programos ataskaitų analizė rodo tiek pažangą, tiek likusius uždavinius:

20

Žr. mūsų 2018 m. metinės ataskaitos 3.21–3.35 ir 3.80–3.83 dalis.

21

Žr. mūsų 2018 m. metinės ataskaitos 3.86 dalį.

26

o

Skirtingų rodiklių tipų pusiausvyra: maždaug 60 % visų mūsų imties rodiklių yra
indėlio arba išdirbio rodikliai. Likusieji yra rezultatų ir poveikio rodikliai. Kadangi
rodikliai yra nustatomi visam DFP laikotarpiui, negalime pateikti jokios
informacijos apie pažangą. Rezultatų rodikliai ypač naudingi nuolat vertinant
programos veiksmingumą, nes jais galima sumažinti atotrūkį tarp tiesioginių
programos išdirbių ir numatomo ilgesnio laikotarpio poveikio.

o

Naujų duomenų prieinamumas: maždaug ketvirtadalio 2019 m. biudžeto
projekto programos ataskaitose pateiktų rodiklių duomenys buvo 2015 m. ar
senesni arba buvo neprieinami. 2020 m. ir 2021 m. biudžeto projektų programos
ataskaitose situacija reikšmingai pagerėjo. 1.5 lentelėje matyti, kad bendra
rodiklių, grindžiamų senais duomenimis, arba rodiklių, dėl kurių duomenų nėra,
dalis per pastaruosius dvejus metus sumažėjo 18 procentinių punktų;

1.5 lentelė. Užfiksuota mažiau rodiklių, kurių duomenys yra pasenę arba
jų išvis nėra
Biudžeto projekto programos
ataskaitos
2019 m.

2020 m.

2021 m.

paskelbta
2018 m.

2019 m.

2020 m.

Rodiklių, kurių naujausi turimi duomenys yra
bent trejų metų senumo, dalis

10 %

8%

6%

Rodiklių, kurių duomenys yra neprieinami,
dalis

15 %

4%

1%

IŠ VISO:

25 %

12 %

7%

Šaltinis: EAR.

o

Pažangos, padarytos siekiant programos tikslo, apskaičiavimas: savo 2018 m.
metinėje ataskaitoje nustatėme, kad nebuvo įmanoma apskaičiuoti daugiau kaip
40 % mūsų imties rodiklių pažangos siekiant siektinos reikšmės, nes trūko
kiekybinių pradinių reikšmių, siektinų reikšmių ar duomenų apie tai, kas pasiekta.
Dviejose vėlesnėse programų (2020 m. ir 2021 m. biudžeto projektų) ataskaitose
matyti laipsniškas duomenų išsamumo pagerėjimas. Rodiklių, pagal kuriuos
neįmanoma apskaičiuoti pažangos siekiant siektinos reikšmės, dalis sumažėjo
16 procentinių punktų. Tačiau ši dalis tebėra reikšminga – 26 %.
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o

Siektinų reikšmių nustatymas: savo 2018 m. parengtoje metinėje ataskaitoje
pastebėjome, kad 14 % mūsų imties rodiklių siektinos reikšmės nebuvo
ambicingos. Šioje ataskaitoje nagrinėjome, kaip siektinos reikšmės buvo
nustatytos ir atnaujintos. Išskyrėme keturias pagrindines siektinų reikšmių
nustatymo procedūrų rūšis, kurios yra skirtingo skaidrumo lygio (žr. 1.6 lentelę).
Taip pat pastebėjome, kad maždaug pusės mūsų tirtų rodiklių siektinos reikšmės
buvo peržiūrėtos nuo DFP pradžios.

1.6 lentelė. Skaidrumas nustatant siektinas reikšmes
Siektinos
reikšmės
nustatymo
procedūros

Skaidrumo
lygis

Dažnumas

Teisės aktai

Labai aukštas

Retas, išskyrus ESIF

ES tarptautinių
įsipareigojimų
perkėlimas į
nacionalinę teisę

Labai aukštas

Retas, išskyrus VBP

Nacionalinės /
regioninės
programos

Aukštas

Dažnas; dažniausiai pasitaiko Sanglaudos fonde,
ERPF, EŽŪFKP ir PMIF

Atsakingas GD

Žemas

Dažnas; dažniausiai pasitaiko programoje
„Horizontas 2020“, ESIF, EŽŪGF, VBP ir EKP

Šaltinis: EAR, remiantis Komisijos duomenimis.

Padaryta tam tikra pažanga ataskaitose aptariant skirtingus
tikslus

1.26. Komisija praneša apie keletą skirtingų tikslų, kuriuos ES sau išsikėlė įvairiais
lygmenimis 22, rinkinių (žr. 1.5 diagramą).

22

Žr. mūsų apžvalgos Nr. 06/2018: Komisijos pasiūlymas dėl 2021–2027 m. Daugiametės
finansinės programos (apžvalginio pranešimo) 13 dalį.
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1.5 diagrama. ES siekia įgyvendinti įvairius tikslų rinkinius
PAGRINDINIAI ES
TARPTAUTINIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI

Paryžiaus susitarimas
Darnaus vystymosi tikslai
„Europa 2020“

IŠLAIDOS IR
REGULIAVIM
AS

IŠLAIDOS

Europos Vadovų Taryba
Strateginė Sąjungos
kintančiame pasaulyje
darbotvarkė

Europos Vadovų Taryba: nauja
2019–2024 m. strateginė
darbotvarkė

J.-C Junckerio vadovaujama
Komisija:
dešimt prioritetų

U. von der Leyen
vadovaujama Komisija:
šeši prioritetai

Išlaidų programos tikslai ir integruoti
2014–2020 m. DFP tikslai
2014 2015

2016

2017

2018

2019 2020 2021

Išlaidų programos tikslai ir integruoti
2021–2027 m. DFP tikslai
2022

2023

2024

2025

2026

2027

Šaltinis: EAR.

1.27. Programų ataskaitos ir MVVA 1 skirsnis skirti ES biudžeto ir jo išlaidų

programų veiksmingumui ir juose daugiausia dėmesio skiriama bendriems ir
konkretiems šių programų tikslams, kaip apibrėžta atitinkamuose teisės aktuose. Šių
dokumentų atskiruose, aiškiai nurodytuose skirsniuose taip pat pateikiama informacija
apie ES išlaidų programų indėlį, siekiant įvairias sritis apimančių tikslų (kova su klimato
kaita, biologinė įvairovė ir švarus oras). Tačiau turima nedaug informacijos apie ES
išlaidų programų indėlį siekiant lyčių lygybės 23 ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi
tikslų 24. Kartais programos ataskaitose ir MVVA 1 skirsnyje taip pat nurodomi
pagrindiniai strategijos „Europa 2020“ tikslai ir Paryžiaus susitarimas.

1.28. Pastebime svarbų teigiamą pokytį aptariant tikslus MVVA. Anksčiau MVVA

1 priede buvo pateikiama veiksmingumo rodiklių, susijusių su dešimt J.-C. Junckerio
vadovaujamos Komisijos prioritetų (kurie skyrėsi nuo išlaidų programų tikslų),
apžvalga. Tačiau nuo šių metų ankstesnį 1 priedą pakeitė PVA, kurioje, kaip ir MVVA
1 skirsnyje, pranešama apie išlaidų programų tikslus. Tai pagerina pagrindinės
ataskaitos ir priedo suderinimą.

23

Šiuo metu atliekamas lyčių aspekto integravimo į ES programas auditas.

24

Žr. Audito Rūmų apžvalgą Nr. 07/2019: Tvarumo ataskaita. ES institucijų ir agentūrų
pažangos įvertinimas.
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MVVA ir programų ataskaitose daugiau dėmesio skiriama
veiksmingumui ir mažiau – efektyvumui ir ekonomiškumui

1.29. SESV25 reikalaujama, kad Komisija biudžetą vykdytų bendradarbiaudama su
valstybėmis narėmis, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus.
Finansiniame reglamente 26 šie principai apibrėžiami taip:
o

veiksmingumas – tikslų, kurių siekiama vykdant veiklą, įgyvendinimo mastas;

o

efektyvumas – geriausias naudojamų išteklių, vykdomos veiklos ir tikslų
įgyvendinimo santykis;

o

ekonomiškumas – užtikrinimas, kad ištekliai būtų prieinami laiku, reikiamo kiekio
ir kokybės bei geriausia kaina.

1.30. MVVA ir programų ataskaitose trys patikimo finansų valdymo aspektai nėra
aptariami vienodai:
o

programos ataskaitose dėmesys skiriamas programų veiksmingumo aspektams.
Jose pateikiama šiek tiek informacijos apie efektyvumą, tačiau nesistemingai.
Informacija apie ekonomiškumą apsiriboja duomenimis apie kiekvienai programai
panaudotas sumas. Programos ataskaitose taip pat nurodomi naujausi vertinimai,
kuriems programos veiksmingumas ir efektyvumas yra privalomi kriterijai
(žr. 1.20 dalį);

o

MVVA 1 skirsnyje glaustai aptariamos išlaidų programos, kurioms pagal kiekvieną
DFP išlaidų kategoriją skiriama daugiausia biudžeto lėšų. Jame paaiškinamos
pagrindinės programos ypatybės ir pažanga siekiant bendrųjų tikslų, kartu
atkreipiant dėmesį į per metus vykdytos veiklos pavyzdžius. Veiksmingumui
skiriamas dėmesys paprastai yra bendro pobūdžio, neaprėpiant efektyvumo ir
ekonomiškumo. PVA, kuri yra MVVA priedas, yra išsamesnė, joje kiekvienai išlaidų
programai aptarti skiriami keletas puslapių. Kaip ir programos ataskaitose, PVA
daugiausia dėmesio skiriama veiksmingumui.

25

SESV 317 straipsnis.

26

Finansinio reglamento 33 straipsnio 1 dalies a–c punktai.
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MVVA ir programos ataskaitose aplinkybės ir išorės veiksniai
yra paaiškinami nevienodai

1.31. ES išlaidų programos priklauso nuo išorės veiksnių, kurie gali įvairiais

laipsniais paveikti jų rezultatus ir poveikį. Šie veiksniai galėtų būti: panašių nacionalinių,
regioninių ir vietos viešųjų išlaidų programų egzistavimas ES valstybėse narėse arba ES
nepriklausančiose šalyse ir platesnės jų veiklos ekonominės, socialinės, aplinkos
apsaugos ir saugumo aplinkybės. Nagrinėjome, kokiu mastu aukšto lygio ataskaitose
paaiškinami svarbūs išorės veiksniai ir jų poveikis veiksmingumui.

1.32. Mūsų analizė atskleidžia nevienodą padėtį. Programos ataskaitose ir PVA

pateikiama gana ribota informacija apie išorės veiksnius, susijusius su programa
„Horizontas 2020“, Europos strateginių investicijų fondu (ESIF), Europos regioninės
plėtros fondu (ERPF), Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Sanglaudos
fondu. Tačiau, atsižvelgiant į Vystomojo bendradarbiavimo priemonę (VBP), Europos
kaimynystės priemonę (EKP), Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą (PMIF) ir
Europos žemės ūkio garantijų fondą (EŽŪGF), jose buvo paaiškinta, kaip išorės veiksniai
paveikė jų bendrąsias veiklos aplinkybes ir tikslų įgyvendinimą, kaip rodo gerosios
patirties pavyzdžiai 1.3 langelyje.

1.3 langelis.
Išorės veiksnių, aptartų PVA ir programos ataskaitose (EKP),
pavyzdžiai
„Dėl tokių išorės veiksnių kaip politinis nestabilumas ir saugumo padėtis stabdoma
pažanga pietinėse kaimyninėse šalyse. Bendradarbiavimas su Šiaurės Afrikos
šalimis partnerėmis yra sudėtingas ir priklauso nuo padėties raidos, visų pirma
Libijoje. Visame Artimųjų Rytų regione vykstančių konfliktų, nesaugumo ir prasto
valdymo poveikis destabilizuoja ES partnerius, trikdo prekybą ir investicijas bei
riboja gyventojų galimybes. Visus šiuos struktūrinius trūkumus dar labiau padidina
didelis pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų skaičius.“ 27
„Apskritai kaimyninėse šalyse tendencijos svyravo, tačiau pastebėtas pagerėjimas,
palyginti su pradine padėtimi. Be to, yra daug išorės veiksnių, kurie gali turėti
įtakos bendram rezultatui (pavyzdžiui, politinis nestabilumas, saugumo padėtis ir
t. t.), dėl kurių ES veiksmai šiems rodikliams daro tik netiesioginę įtaką.“ 28

27

2020 m. birželio mėn. EKP PVA, p. 183.

28

2021 m. biudžeto projekto EKP programos ataskaita, 1 konkretus tikslas, 2 rodiklis: „EKP
svertinis balas, grindžiamas aštuoniais išorės šaltiniais“, p. 11.
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Komisija pradėjo sistemingai vertinti veiksmingumą

1.33. Naujausiame 2020 m. birželio mėn. paskelbtame aukšto lygio ataskaitų

rinkinyje buvo pateikta naujų skirsnių, skirtų kiekvienos programos turimai informacijai
apie veiksmingumą analizuoti:
o

Programos ataskaitose šis skirsnis pavadintas „Programos veiksmingumas“.
Komisijos teigimu, jis „skirtas glaustai pateikti pagrindinę informaciją apie
veiksmingumą (…), siekiant pateikti programos ligšiolinio veiksmingumo
santrauką“ 29.

o

Komisija į PVA įtraukė panašius kiekvienos programos skirsnius („Veiksmingumo
vertinimas“). Ši analizė iš esmės yra tokia pati kaip ir programos ataskaitose, bet
paprastai trumpesnė ir ne tokia išsami.

1.34. Daugeliu atvejų ši analizė leidžia daryti išvadas apie iki šiol padarytą pažangą
siekiant programų tikslų. Manome, kad tai reikšmingas teigiamas žingsnis siekiant
aiškesnių, skaidresnių ir visapusiškesnių metinių ataskaitų apie programos
veiksmingumą.

Naujuose veiksmingumo vertinimuose tik iš dalies aptariami konkretūs
tikslai

1.35. Tikrinome, ar naujose programos ataskaitų veiksmingumo skirsniuose buvo

aptarti visi programos tikslai. Nustatėme, kad programos ataskaitose pateikiama visų
bendrųjų programos tikslų analizė. Tačiau jose ne visada dėmesys skiriamas
konkretiems programos tikslams juos vienodai aprėpiant: vienur jie aptariami išsamiai
(pavyzdžiui, VBP ir EŽŪFKP), kitur iš dalies (pavyzdžiui, EŽŪGF, EKP ir „Horizontas
2020“).

Veiksmingumo skirsniuose ne visada pateikiama išsami analizė

1.36. Pagal Komisijos nurodymus veiksmingumo skirsniuose turėtų būti pateikti

pagrindiniai pasiekimai, pagrindinės vykdymo problemos ir paaiškinimas dėl bet kokio
nukrypimo nuo tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių. Kelete mūsų analizuotų
veiksmingumo skirsnių buvo laikytasi šių nurodymų ir pateiktas platesnis veiklos
rezultatų vaizdas. Kai kurie kiti skirsniai buvo mažiau informatyvūs, nes juose
29

Žr. 2020 m. biudžeto aplinkraštį, p. 78: III skirsnis. 3. „Veiklos informacija – programos
veiksmingumo vertinimas“.

32

daugiausia dėmesio buvo skiriama tik rodikliams arba buvo aprašyti vykdyti veiksmai, o
tai skaitytojui nesuteikia informacijos apie programos veiksmingumą.

Kai kurios veiksmingumo išvados nėra aiškios

1.37. Veiksmingumo vertinimai turėtų leisti skaitytojams susidaryti nuomonę apie

tai, ar programa įgyvendinama sėkmingai, kad būtų pasiekti jos tikslai iki įgyvendinimo
laikotarpio pabaigos. Dėl to aiškios bendrųjų ir konkrečių tikslų išvados gali būti
naudingos. Veiksmingumo skirsniai, kuriuos nagrinėjome, šiuo atžvilgiu skyrėsi: kai
kurie iš jų buvo gerai struktūruoti ir juose buvo pateiktos aiškios išvados, o kiti buvo
sudėtingesni ir mažiau informatyvūs, kaip parodyta 1.4 langelyje.

1.4 langelis.
Aiškiai suformuluotos išvados pavyzdys
ERPF PVA, bendrasis tikslas
„Bendras programos veiksmingumas gali būti laikomas patenkinamu. Nors
daugumos rodiklių rezultatai yra mažesni nei 50 % 2023 m. siektinos reikšmės,
nuolatinės teigiamos beveik visų tikslų tendencijos leidžia teigti, kad ERPF siektinos
reikšmės yra sėkmingai įgyvendinamos.
o

Jei rodiklių rezultatai yra prasti, tai dažnai galima paaiškinti lėta programos
pradžia ir laiko tarpu, praėjusiu nuo sprendimų investuoti į projektą iki
rezultatų. Kadangi projektų atranka yra didelė, tikėtina, kad programos
laikotarpio pabaigoje rezultatai vis labiau gerės, o tai reiškia, kad jau
pastebėtos tendencijos taps aiškesnės.

o

Išlieka problemų, susijusių su projektų atrankos lygmeniu ir paskelbtais
laimėjimais. Kai kuriose investicijų srityse, pavyzdžiui, tam tikrose geležinkelio
investicijose, pažangiųjų energetikos tinklų naudotojų, šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio mažinimo, atliekų perdirbimo pajėgumų ir žemės
rekultivavimo srityse, jų mastas iki numatyto lygio nepadidėjo, todėl tai gali
daryti neigiamą poveikį teigiamiems rezultatams. Šiuo metu, įpusėjus
programos įgyvendinimui, ilgalaikis poveikis dar gali būti sušvelnintas.“
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Neaiškios išvados pavyzdys („Horizontas 2020“, PVA)
„Horizontas 2020“, PVA
Programos „Horizontas 2020“ programos ataskaitų veiksmingumo skirsnyje
pateikiamos kiekvienos tikslinės srities arba ramsčio, o ne konkrečių tikslų išvados:
„Pažangus mokslas: daroma pažanga įgyvendinant siektinas reikšmes ir tikėtina,
kad jos bus pasiektos“;
„Pramonės pirmavimas: veiksmai vykdomi sėkmingai“;
„Visuomenės uždaviniai: pažanga teikia vilčių“.
Šios išvados yra bendro pobūdžio ir neapibrėžtos. Jas perskaitęs, skaitytojas negali
suprasti, ar yra tikėtina, kad bus pasiekti trijų ramsčių tikslai, o jei ne, kodėl.

Ataskaitos tampa geriau suderintos

1.38. Savo 2016 m. metinėje ataskaitoje rekomendavome30 Komisijai teikti geriau

suderintas veiksmingumo ataskaitas, pateikiant informaciją apie pagrindinius
sunkumus, trukdančius pasiekti rezultatų. Siekiant atsižvelgti į šią rekomendaciją 31,
buvo atnaujinti Komisijos 2019 m. MVA ir 2021 m. biudžeto projekto programos
ataskaitų nurodymai.

1.39. Vis dėlto, pagrindinėje MVVA dalyje pateikiamoje veiksmingumo

informacijoje dėmesys dažniausiai vis dar sutelkiamas į aukšto lygio, paprastai
teigiamus, ne tokius suderintus pranešimus. Tačiau programos ataskaitose ir PVA
dabar pateikiama darnesnė veiksmingumo informacija nei anksčiau, įtraukiant tiek
teigiamus, tiek neigiamus aspektus (žr. 1.5 langelį). Vis dėlto, suderinamumo lygis
įvairiose programose skiriasi, todėl dar yra ką tobulinti.

30

Mūsų 2016 m. metinės ataskaitos 3 skyriaus 2 rekomendacija.

31

Žr. 2021 m. biudžeto aplinkraštį „Ilgalaikiai nurodymai“ (2019 m. gruodžio 20 d.), p. 77 ir
„2019 m. metinių veiklos ataskaitų rengimo nurodymai“, p. 4 ir 10.
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1.5 langelis.
Darnaus ataskaitų teikimo programų ataskaitose ir PVA pavyzdžiai
2021 m. biudžeto projekto VBP programos ataskaitos, p. 682: „Kalbant apie
pažangą siekiant antrojo konkretaus tikslo, susijusio su demokratijos, teisinės
valstybės, gero valdymo ir žmogaus teisių stiprinimu, rodikliai suteikia mažiau
vilčių. Pasaulio banko teisinės valstybės vertinimo rezultatai rodo, kad nuo
2014 m. padėtis nuolat blogėja. Dėl moterų skaičiaus nacionaliniuose
parlamentuose 2015–2018 m. padaryta nedidelė pažanga 2019 m. buvo prarasta.“
2021 m. biudžeto projekto EŽŪGF programos ataskaitos, p. 354: „Nepaisant
teigiamo BŽŪP indėlio gerinant ES žemės ūkio sektoriaus aplinkosauginį
veiksmingumą, vis dar išlieka didelių aplinkosaugos problemų. ES įsipareigojo
toliau smarkiai mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį; daugelyje
vietovių vis dar patiriamas spaudimas pagrindiniams dirvožemio, oro ir vandens
gamtos ištekliams; be to, turimi žemės ūkio ir miškų biologinės įvairovės rodikliai
vis dar nepiešia rožinio paveikslo. ES piliečiai tikisi didesnio BŽŪP indėlio,
rūpinantis aplinkosauga ir klimatu. Be to, reikia didinti politikos veiksmingumą ir
tikslingumą.“

Mažiau darnaus ataskaitų teikimo programų ataskaitose ir PVA
pavyzdžiai
2021 m. biudžeto projekto „Horizontas 2020“ programos ataskaitos ir
2019 m. PVA yra mažiau suderintos. Veiksmingumo vertinime ir jo išvadose
daugiausia dėmesio skiriama tik teigiamiems programos laimėjimams ir neminimi
uždaviniai, rodikliai, rodantys mažesnę pažangą, ar tikslai, kurie greičiausiai nebus
pasiekti.
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Išvados ir rekomendacijos
1.40. Komisijos ataskaitos dėl ES išlaidų programų veiksmingumo MVVA, PVA ir

programų ataskaitose toliau gerėja (žr. 1.5–1.7 dalis). Visai neseniai PVA, kurioje
pateikti atrinkti programos ataskaitų rodikliai, tapo MVVA priedu. Dėl to ES biudžeto
veiksmingumo ataskaitos tapo nuoseklesnės. Pažymėjome, kad 2021 m. (pirmieji kito
DFP laikotarpio metai) biudžeto projekto programos ataskaitose toliau pateikiami su
dabartine DFP susiję veiksmingumo rodikliai. Tai yra pagerėjimas, palyginti su
pirmaisiais dabartinio DFP laikotarpio metais Komisijos paskelbtomis veiksmingumo
ataskaitomis, kuriose nebuvo atsižvelgta į programų veiksmingumą pagal ankstesnę
DFP.

1.41. Komisija rengia savo veiksmingumo ataskaitas, remdamasi patikrintomis

procedūromis (žr. 1.8–1.12 dalis). Komisijos centrinės tarnybos, kasmet atnaujindamos
gaires ir instrukcijas, skatina laikytis nuoseklaus požiūrio, be kita ko, naudodamos
įvairius susijusius šaltinius (įskaitant Audito Rūmų ataskaitas) ir atlikdamos kokybės
peržiūras bei nustatydamos aiškius terminus, kad dokumentai būtų paskelbti laiku.

1.42. Komisija nevisiškai kontroliuoja ir neužtikrina veiksmingumo informacijos

patikimumo, tačiau imasi veiksmų konkrečiose politikos srityse, kad sumažintų
susijusias rizikas (žr. 1.13–1.23 dalis). Stebėsenos duomenys, kurie įtraukiami į
veiksmingumo rodiklius, nėra visiškai patikimi. Siekdama sumažinti nepatikimų
duomenų riziką, Komisija atlieka automatines valstybių narių duomenų patikras ir
auditus. Vertinimams taikomos geresnio reglamentavimo gairės, o maždaug
penktadalio kokybę taip pat tikrina reglamentavimo patikros valdyba (RPV). Iš jų apie
40 % gauna pradinę neigiamą nuomonę. RPV vertinimu, jos tikrinimas dažnai pagerina
vertinimų pateikimą ir jų išvadų pagrįstumą, tačiau dažnai yra per vėlu ištaisyti
planavimo ir metodikos trūkumus.

1.43. Nepaisant neseniai padarytos pažangos, kai kurių veiksmingumo rodiklių

kokybė tebėra problema (žr. 1.24 dalį). Savo 2018 m. metinės ataskaitos 3 skyriuje
išnagrinėjome veiksmingumo rodiklių kokybę ir pateikėme ataskaitas apie
probleminius klausimus, susijusius su rodiklių atranka, naujausių duomenų
prieinamumu, pažangos įgyvendinant siektinas reikšmes apskaičiavimu ir siektinų
reikšmių nustatymu. Nors šie probleminiai klausimai lieka neišspręsti, pastebėjome,
kad naujausi duomenys dabar tampa vis labiau prieinami.
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1.44. Komisijos veiksmingumo ataskaitose skirtingi tikslų rinkiniai aptariami aiškiau

(žr. 1.26–1.27 dalis). Tiek programos ataskaitose, tiek MVVA daugiausia rašoma apie
išlaidų programų tikslus, nustatytus sektorių teisės aktuose. Tačiau jų aiškiai
nurodytuose skirsniuose taip pat aptariami įvairias sritis apimantys tikslai. Pateikus
PVA kaip MVVA priedą, ataskaitoje daugiau dėmesio skiriama išlaidų programų
veiksmingumui.

1.45. Aukšto lygio ataskaitose daugiausia dėmesio skiriama veiksmingumui, o kiti
patikimo finansų valdymo aspektai, efektyvumas ir ekonomiškumas, nagrinėjami
mažiau (žr. 1.29 ir 1.30 dalis). ES išlaidų programų veiksmingumui įtaką daro išorės
veiksniai. Tokie veiksniai ir jų poveikis programos veiksmingumui programos
ataskaitose ir MVVA ne visada paaiškinami (žr. 1.31 ir 1.32 dalis).

1.46. Ir programos ataskaitose, ir PVA dabar yra skirsniai, skirti programos

veiksmingumo vertinimams (žr. 1.33–1.37 dalis). Tai yra reikšmingas teigiamas žingsnis
siekiant aiškesnių, skaidresnių ir visapusiškesnių metinių programos veiksmingumo
ataskaitų. Vis dėlto šių vertinimų kokybė skiriasi. Nors vienos iš jų yra gerai
struktūruotos, jose pateikiama visa reikalinga informacija ir aiškios išvados, kitos yra
sudėtingesnės ir mažiau informatyvios.

1.47. Komisijos veiksmingumo ataskaitos tampa vis labiau suderintos (žr. 1.38 ir

1.39 dalis). Tiek programos ataskaitų, tiek MVVA duomenys apie programos laimėjimus
yra papildoma informacija apie tas programos sritis, kuriose pažangos trūksta ir tebėra
neišspręstų problemų. Suderinamumo lygis įvairiose programose vis dar skiriasi, todėl
šiuo atžvilgiu dar yra ką tobulinti. Be to, pagrindinėje MVVA dalyje (1 skirsnyje)
pateiktoje veiksmingumo informacijoje daugiausia dėmesio skiriama aukšto lygio
pranešimams, kurie yra mažiau suderinti nei PVA ir programos ataskaitose pateikta
išsamesnė informacija.

1.48. Remdamiesi 2019 m. išvadomis, pateikiame šias rekomendacijas:
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1 rekomendacija:
Komisija turėtų ir toliau teikti ataskaitas apie ES išlaidų veiksmingumą bent jau tol, kol
atliekami su tam tikru DFP laikotarpiu susiję dideli mokėjimai, t. y. ir pasibaigus
atitinkamam DFP laikotarpiui. Todėl kurį laiką po kitos DFP pradžios Komisija turėtų
vienu metu pateikti dviejų programų rinkinių veiksmingumo ataskaitas.
Laikotarpis: pradedant nuo 2022 m. biudžeto projekto programos ataskaitų ir
2020 m. MVVA

2 rekomendacija:
Komisija turėtų toliau didinti programų ataskaitose ir MVVA pateikiamos
veiksmingumo informacijos patikimumą (pavyzdžiui, atlikdama kokybės patikras,
dalydamasi gerąja patirtimi ir teikdama nuolatines programų ataskaitų instrukcijas) ir
sistemingai nurodyti, ar buvo nustatyta kokių nors problemų.
Laikotarpis: pradedant nuo 2023 m. biudžeto projekto programos ataskaitų ir
2021 m. MVVA

3 rekomendacija:
Komisija turėtų užtikrinti, kad būtų skleidžiama RPV tikrinimo patirtis, siekiant išvengti
trūkumų būsimuose vertinimuose, ypač susijusių su planavimu ir metodika.
Laikotarpis: nuo 2021 m.

4 rekomendacija:
Siekdama didesnio skaidrumo, Komisija programos ataskaitose turėtų paaiškinti, kaip
nustatytos rodiklių siektinos reikšmės ir iš kur gaunami pagrindiniai duomenys.
Laikotarpis: pradedant nuo 2022 m. biudžeto projekto programos ataskaitų ir
2020 m. MVVA
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5 rekomendacija:
Komisijos veiksmingumo ataskaitose turėtų būti:
a)

išsamesnė programų efektyvumo ir ekonomiškumo analizė, kai informacija tampa
prieinama;

b)

sistemingesnė reikšmingų išorės veiksnių, turinčių įtakos programos
veiksmingumui, analizė;

c)

aiškus vertinimas, ar visų pateiktų veiklos rodiklių siektinos reikšmės yra
sėkmingai įgyvendinamos;

d)

aiškūs ir suderinti veiksmingumo vertinimai, tinkamai ir išsamiai apimantys visus
programos tikslus.

Laikotarpis: pradedant nuo 2023 m. biudžeto projekto programos ataskaitų ir
2021 m. MVVA
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Priedai
1.1 priedas. Atsižvelgimas į rekomendacijas
Audito Rūmų atliekama padarytos pažangos analizė
Metai

Audito Rūmų
rekomendacija

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
daugeliu
atžvilgių

1 rekomendacija: Racionalizuoti
veiksmingumo ataskaitų teikimą:

2016 m.

a) ir toliau mažinant rengiant
įvairias veiksmingumo ataskaitas
savo naudojamų tikslų ir rodiklių
skaičių ir susitelkiant į tuos tikslus
ir rodiklius, kuriais geriausiai
vertinamas ES biudžeto
veiksmingumas. Rengdama kitą
daugiametę finansinę programą,
Komisija turėtų pasiūlyti mažesnį
tinkamesnių rodiklių, skirtų naujos
programų kartos teisinei sistemai,
skaičių. Šiame kontekste Komisija
taip pat turėtų apsvarstyti tų
rodiklių, kuriuos naudojant
informaciją galima gauti tik
praėjus keliems metams,
aktualumą.

X

1 rekomendacija – Racionalizuoti
veiksmingumo ataskaitų teikimą:
2016 m.

b) pateikiant finansinę informaciją
taip, kad ją būtų galima palyginti
su veiksmingumo informacija ir
kad būtų aiški sąsaja tarp išlaidų ir
veiksmingumo.

X

1 rekomendacija – Racionalizuoti
veiksmingumo ataskaitų teikimą:
2016 m.

2016 m.

c) paaiškinant ir pagerinant bendrą
savo dviejų programoms ir
generaliniams direktoratams
naudojamų tikslų ir rodiklių
rinkinių nuoseklumą.
2 rekomendacija – Geriau
subalansuoti veiksmingumo
ataskaitų teikimą, savo
pagrindinėse veiksmingumo
ataskaitose aiškiai pateikiant
informaciją apie pagrindinius
iššūkius siekiant rezultatų.

X

X

Įgyvendinta
kai kuriais
atžvilgiais

Neįgyvendinta
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Audito Rūmų atliekama padarytos pažangos analizė
Metai

2016 m.

Audito Rūmų
rekomendacija
3 rekomendacija – Toliau gerinti
savo veiksmingumo ataskaitų
teikimo patogumą vartotojui,
daugiau naudojantis tokiais
metodais ir priemonėmis kaip
grafinės priemonės, suvestinės
lentelės, spalvinis kodavimas,
infografikai ir interaktyvios
interneto svetainės.

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
daugeliu
atžvilgių

Įgyvendinta
kai kuriais
atžvilgiais

X

4 rekomendacija – Geriau
parodyti, kad vertinimo rezultatais
tinkamai naudojamasi:
2016 m.

(a) reikalaujant, kad į vertinimus
visada būtų įtrauktos išvados, dėl
kurių galėtų būti imtasi veiksmų,
arba rekomendacijos, į kurias
vėliau Komisija turėtų atsižvelgti.

X

4 rekomendacija – Geriau
parodyti, kad vertinimo rezultatais
tinkamai naudojamasi:
2016 m.

b) institucijoje atliekant naują
tyrimą dėl vertinimų naudojimo ir
poveikio, įskaitant jų
savalaikiškumą, arba užsakyti tokį
tyrimą atlikti.

X

2016 m.

5 rekomendacija – Pagrindinėse
veiksmingumo ataskaitose
nurodyti, ar, kiek yra žinoma,
pateikta veiksmingumo
informacija yra pakankamos
kokybės.

X

2016 m.

6 rekomendacija – Padaryti
veiksmingumo informaciją
lengviau prieinamą, sukuriant šiam
tikslui skirtą interneto portalą ir
naršyklę.

X

Neįgyvendinta
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2 skyrius
Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti
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Turinys
Dalis

Įvadas

2.1.–2.2.

Apimtis ir metodas

2.3.–2.6.

Programa „Horizontas 2020“
Programos „Horizontas 2020“ paskirtis ir veikimas
Paskelbta informacija apie veiksmingumą

2.7.–2.39.
2.7.–2.9.
2.10.

Programos „Horizontas 2020“ veiksmingumo vertinimas,
remiantis paskelbta informacija apie veiksmingumą

2.11.–2.35.

Bendrosios pastabos

2.11.–2.19.

Supaprastinimas prisideda prie efektyvumo

2.14.

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityje kuria
pridėtinę vertę

2.15.

Programos „Horizontas 2020“ populiarumas reiškia, kad gali būti
atmesti geri pasiūlymai

2.16.–2.17.

Trijų ramsčių struktūra yra naudinga programos „Horizontas 2020“
suderinamumui

2.18.

Sudėtinga įvertinti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmingumą

2.19.

Pažangus mokslas

2.20.–2.23.

Parama pažangumui ir judumui naudinga Europos moksliniams
tyrimams

2.22.

Programa „Horizontas 2020“ sukuriama pridėtinė vertė dėl pagal
ją teikiamos paramos unikalumo ir europietiško pobūdžio

2.23.

Pramonės pirmavimas

2.24.–2.28.

Parama inovacijoms yra populiari, tačiau MVĮ susiduria su kliūtimis

2.27.

Aiški ES pridėtinė vertė dėl kritinės masės

2.28.

Visuomenės uždaviniai
Visuomenės problemų sprendimas

2.29.–2.31.
2.31.

Operacijų veiksmingumo testavimo rezultatai

2.32.–2.35.

Išvados

2.36.–2.39.

ESIF

2.40.–2.71.
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ESIF paskirtis ir veikimas
Paskelbta informacija apie veiksmingumą

2.40.–2.46.
2.47.

ESIF veiksmingumo vertinimas, remiantis paskelbta
informacija apie veiksmingumą

2.48.–2.67.

Apskaičiuota, kad ESIF finansuojamų projektų sutelktos investicijos
yra arti tikslinės reikšmės, tačiau jos ne visada priskiriamos tik ESIF

2.54.–2.55.

ESIF suteikė kapitalo ten, kur to nebūtų padariusi rinka, tačiau
rinka vis tiek būtų galėjusi sukurti dalį ESIF investicijų

2.56.–2.61.

ESIF kai kurias ES programas sustiprino, tačiau laikinai dubliavosi
su kitomis

2.62.–2.63.

Komisija valdė garantijų fondą taikydama patikimo finansų
valdymo principus

2.64.

Nuolatinės pastangos gerinti ESIF geografinį pasiskirstymą

2.65.–2.67.

Išvados

2.68.–2.71.

Priedai
2.1 priedas. Programos „Horizontas 2020“ ir ESIF tikslai
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Įvadas
2.1. Pagal daugiametės finansinės programos (DFP) išlaidų kategoriją

„Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“ finansuojamomis
23 programomis siekiama skatinti įtraukią visuomenę, augimą ir kurti darbo vietas ES.
Programos, kurioms skiriama didžiausia išlaidų dalis, yra mokslinių tyrimų ir inovacijų
programa „Horizontas 2020“ ir švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa
„Erasmus+“. Pagal šią DFP išlaidų kategoriją taip pat finansuojamos didelės investicijos
į infrastruktūrą pagal tokias programas kaip Europos infrastruktūros tinklų priemonė
(EITP) ir kosmoso programas GALILEO (ES pasaulinė palydovinės navigacijos sistema)
bei EGNOS (Europos geostacionarinė navigacinė tinklo sistema). Reikalavimai mokėti iš
Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) garantijų fondo ir įvairių kitų programų
finansavimas taip pat priklauso šiai DFP išlaidų kategorijai.

2.2. Visos šiai išlaidų kategorijai priklausančios 2014–2020 m. periodui planuojamos
išlaidos yra 142,1 milijardo eurų, iš kurių 83,3 milijardo eurų buvo išmokėta iki 2019 m.
pabaigos (žr. 2.1 diagramą).

2.1 diagrama. Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti:
2014–2019 m. mokėjimai pagal dabartinius DFP įsipareigojimus, kaip
visų mokėjimų dalis, ir pasiskirstymas

(milijardais eurų)

Konkurencingumas
83,3
(13,1 %)

Programa „Horizontas 2020“
41,3 (49,6 %)
EITP
9,9 (11,9 %)

635,9
mlrd.
eurų

„Erasmus+“
8,2 (9,8 %)
ESIF
6,5 (7,8 %)
Kitos programos
17,4 (20,9 %)

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis.
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Apimtis ir metodas
2.3. Priedėlyje aprašoma šio skyriaus peržiūros ir audito darbo metodika.
2.4. Analizei atrinkome dvi programas: „Horizontą 2020“ ir ESIF. Jas išrinkome todėl,
kad šios dvi programos sudaro 47,2 % viso biudžeto, skirto mokėjimams pagal šią DFP
išlaidų kategoriją, ir per pastaruosius kelerius metus dėl jų buvo parengtos mūsų
specialiosios ataskaitos. Dėl programos „Horizontas 2020“ taip pat įvertinome
Komisijos ataskaitas dėl 62 projektų veiksmingumo.

2.5. 2.1 priede išvardyti visi programos „Horizontas 2020“ ir ESIF tikslai ir išskirti tie,
kuriuos analizavome. Iš viso analizavome šešis programos „Horizontas 2020“ tikslus ir
vieną ESIF tikslą.

2.6. Šiame skyriuje pateikta informacija daugiausia grindžiama Komisijos

informacijos peržiūra, papildyta mūsų pačių audito ir peržiūros ataskaitų išvadomis, jei
tokių yra. Savo šaltinius nurodome visame tekste.
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Programa „Horizontas 2020“
Programos „Horizontas 2020“ paskirtis ir veikimas

2.7. „Horizontas 2020“ yra ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa. Pagal ją, kaip

didžiausią pasaulyje tarpvalstybinę mokslinių tyrimų finansavimo programą, per
septynerius metus (2014–2020 m.) skiriamas maždaug 80 milijardų eurų finansavimas.

2.8. Bendrasis programos „Horizontas 2020“ tikslas yra visoje Sąjungoje padėti kurti
žiniomis ir inovacijomis grindžiamą visuomenę ir ekonomiką, kartu prisidedant prie
darnaus vystymosi. Programa „Horizontas 2020“ suskirstyta pagal tris pagrindinius
ramsčius („vienas kitą papildančius prioritetus“): pažangus mokslas, pramonės
pirmavimas ir visuomenės uždaviniai. Iš 18 konkrečių programos tikslų mes sutelkėme
dėmesį į šešis (žr. 2.1 lentelę), po du iš kiekvieno ramsčio.

2.1 lentelė. Išrinkti konkretūs programos „Horizontas 2020“ tikslai
Programos
„Horizontas 2020“
ramstis

Pažangus mokslas

Pramonės
pirmavimas

Visuomenės
uždaviniai

Atrinktas konkretus tikslas
1 konkretus tikslas. Europos mokslinių tyrimų taryba (EMTT) –
stiprinti mažai tirtų sričių mokslinius tyrimus
3 konkretus tikslas. Programa „Marie Skłodowskos-Curie
veiksmai“ – gerinti gebėjimus, mokymo ir karjeros galimybes
5 konkretus tikslas. Skatinti Europos pramonės subjektus
pirmauti vykdant mokslinių tyrimų, technologinės plėtros,
demonstravimo ir inovacijų veiklą
7 konkretus tikslas: Inovacijų mažosiose ir vidutinio dydžio
įmonėse (MVĮ) didinimas
8 konkretus tikslas. Užtikrinti geresnę sveikatą visą gyvenimą ir
didinti visų žmonių gerovę
10 konkretus tikslas. Užtikrinti perėjimą prie patikimos,
prieinamos, visuomenei priimtinos, tvarios ir konkurencingos
energetikos sistemos

Šaltinis: Reglamentas (ES) Nr. 1291/2013 ir 2021 m. biudžeto projekto programų ataskaitos.

2.9. Remiantis atitinkamais teisės aktais ir Komisijos dokumentais, 2.2 diagramoje

pateikiama glausta apžvalga apie programą „Horizontas 2020“ ir jos ypatybes.
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2.2 diagrama. Programos „Horizontas 2020“ apžvalga
Poreikiai
Europos Sąjungoje:
• Nepakankamas mokslinių
tyrimų ir inovacijų indėlis
sprendžiant visuomenės
uždavinius
• Nepakankamas įmonių
technologinis pirmavimas ir
gebėjimas diegti inovacijas
• Poreikis stiprinti mokslo bazę
• Nepakankamas
tarpvalstybinis
koordinavimas

Kontekstas ir išorės veiksniai
ES kontekstas
Keletas kitų ES politikos krypčių ir
programų, pavyzdžiui:
• Europos strateginių investicijų
fondas (ESIF)
• ESI fondai (struktūriniai fondai)
• Bendra žemės ūkio politika
• MVĮ skirta programa „COSME“
• „Erasmus+“
• ES išorės ir vystymosi politika
Valstybių narių kontekstas
Valstybių narių politika, teisės aktai
ir (arba) reglamentavimo sistema

Tikslai
Programos „Horizontas 2020“
bendrasis tikslas yra visoje ES
kurti žiniomis ir inovacijomis
grindžiamą visuomenę ir
ekonomiką,kartu
prisidedant prie darnaus
vystymosi.
Ji turi 18 konkrečių tikslų, iš
kurių 14 yra vieno iš trijų
ramsčių dalis: pažangus
mokslas, pramonės pirmavimas
ir visuomenės uždaviniai. Kiti KT
susiję su, pavyzdžiui, „dalyvių
skaičiaus didinimu“ visoje ES ir
su JTC bei EIT.
Išsamiau panagrinėti
pasirinkome šešis KT, po du iš
visų trijų ramsčių.

Indėliai
• Finansinė parama
netiesioginiams veiksmams:
dotacijoms, premijoms,
viešiesiems pirkimams ir
finansinėms priemonėms
• Finansinė parama JTC
vykdomiems tiesioginiams
veiksmams
• Finansinės sąnaudos, skirtos
ekspertų grupėms,
studijoms, renginiams
• Programos valdymas (IT,
techninės ir administracinės
išlaidos, skirtos EK
tarnyboms, įskaitant
komunikacijai)

Išorės veiksniai
• Socialinės ir ekonominės sąlygos,
turinčios įtakos finansavimo
prieinamumui ES, nacionaliniu,
regioniniu, vietos (viešuoju ir
privačiu) lygmenimis
• Energijos ir žaliavų kainų
kintamumas
• Tarptautiniai susitarimai, visų
pirma 2030 m. JT darnaus
vystymosi tikslai

Procesai
Dalyviai
Programą „Horizontas 2020“ valdo ir
įgyvendina 29 skirtingos įstaigos,
įskaitant:
• dešimt Komisijos GD
• keturias vykdomąsias įstaigas
• penkias viešojo sektoriaus
subjektų partnerystes
• aštuonias viešojo ir privačiojo
sektorių partnerystes
• EIT
• EIB ir EIF
Valdymo būdas ir
veikla
Finansavimo galimybės (tiesioginis
valdymas) pagal programą
„Horizontas 2020“ yra nustatytos
daugiametėse darbo programose,
kurios apima didžiąją galimos
paramos dalį. Darbo programose ES
politikos tikslai integruojami į
prioritetų nustatymą.

Numatomi padariniai
Poveikis
Poveikis mokslui
• Pažangus mokslas ES, inter alia,
vykdant tarpvalstybinę ir tarpsektorinę
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą
Inovacijų arba ekonominis poveikis
• ES įmonės tampa novatoriškesnės ir
konkurencingesnės, o tai lemia darbo
vietų kūrimą ir ekonomikos augimą
Poveikis visuomenei
• Spręsti visuomenės uždavinius ES ir
pasaulyje
Rezultatai
• Padidinti ir ES mastu integruoti
mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumai
• Produktų, paslaugų, procesų inovacijų
sklaida
• Dalyvių (įskaitant MVĮ) darbo vietų
kūrimas, ekonomikos augimas ir
konkurencingumas
• Socialiniai ir aplinkosaugos padariniai
• Inovacijos formuojant politiką
• Tarptautinė padėtis

Numatomi išdirbiai
• Žmogiškojo kapitalo plėtra: tyrėjų
rengimas ir pritraukimas
• Tyrėjams prieinama nauja ir
patobulinta mokslinių tyrimų
infrastruktūra
• Partnerystė ir tarptautinis atvirumas
• Žinių perdavimo išdirbiai, pavyzdžiui,
ataskaitos, publikacijos ir konferencijos
• Ankstyvi tolesnių inovacijų išdirbiai,
pavyzdžiui, naujos tyrimų priemonės ir
metodai
• Tyrimų ar rinkos integracijos išdirbiai,
pavyzdžiui, technologijų planai ir nauji
arba patobulinti standartai
• Rinkai artimesni išdirbiai, kaip antai
koncepcijos pagrįstumo įrodymai ir
verslo planai
• Išdirbiai platesnei visuomenei,
pavyzdžiui, etikos standartai ir
informuotumo didinimo renginiai
• Politikos išdirbiai: konsultacijos,
bendradarbiavimas ir dialogas

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis SWD(2017) 220 pateikta intervencijos logika ir COM(2019) 400
(programos veiklos išlaidų ataskaitomis).
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Paskelbta informacija apie veiksmingumą

2.10. Be įprastinių metinių veiksmingumo ataskaitų, teikiamų metinėje valdymo ir

veiksmingumo ataskaitoje (MVVA), programos ataskaitose ir metinėje veiklos
ataskaitoje (žr. 1.3 dalį), Komisija paskelbė šias įvertinimo ataskaitas, susijusias su
programa „Horizontas 2020“ (žr. 2.3 diagramą). Stebėjimo duomenys, įskaitant indėlių
ir išdirbių rodiklius, viešai paskelbti internetiniame Komisijos duomenų portale,
skirtame programai „Horizontas“. Apžvalginių pranešimų serija „Monitoring Flash“ 1
papildo portalo duomenis išsamia pagrindinių programos „Horizontas 2020“ aspektų
analize.

2.3 diagrama. Pagrindinių vertinimų laikas ir analizuoti laikotarpiai
DFP
2014–2020

DFP
2007–2013
2008

2010

2012

Paskelbimas

2015

2017

DFP
2021–2027
2019

2022

2024

2026

Apimtas laikotarpis
Programos
„Horizontas 2020“ poveikio
vertinimas
7 BP ex post vertinimas
Programos „Horizontas 2020“ tarpinis
vertinimas

Programos „Europos horizontas“ poveikio
vertinimas
Programos
„Horizontas 2020“ ex post
vertinimas
Šaltinis: Audito Rūmai (remiantis Komisijos dokumentais).

1

https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-2020-monitoring-flash_en
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Programos „Horizontas 2020“ veiksmingumo vertinimas,
remiantis paskelbta informacija apie veiksmingumą
Bendrosios pastabos

2.11. 2.4 diagramoje pateikiama visų programos „Horizontas 2020“ rodiklių,

įtrauktų į programos ataskaitą, apžvalga. 2.5 diagramoje pateikiami rodikliai, susiję su
bendruoju programos „Horizontas 2020“ tikslu. Išsamesnė apžvalga (pagal kiekvieną
programos „Horizontas 2020“ ramstį) pateikiama 2.6 diagramoje, 2.7 diagramoje ir
2.8 diagramoje. 1.24 dalyje aptariame keletą bendrų apribojimų 2, taikomų aiškinant
šiuos rodiklius. Visų pirma, mūsų vertinimas, ar tam tikras rodiklis įgyvendinamas pagal
planą, yra susijęs su tikimybe, kad bus pasiekta šio rodiklio tikslinė reikšmė. Atliekant šį
vertinimą neatsižvelgiama į tai, ar (ir kaip glaudžiai) tam tikras rodiklis yra susijęs su
programos „Horizontas 2020“ veiksmais bei tikslais, nei į tai, ar šiam rodikliui nustatyta
tikslinė reikšmė yra pakankamai ambicinga. Todėl tai tik pirmas žingsnis analizuojant
programos „Horizontas 2020“ veiksmingumą. Mes taip pat netikrinome pagrindinių
duomenų patikimumo, tačiau aptarėme juos 1 skyriuje (žr. 1.13–1.23 dalis).

2.12. Du iš programos bendrojo tikslo rodiklių yra šie: strategijos „Europa 2020“

mokslinių tyrimų ir plėtros tikslinė reikšmė (3 % BVP) ir „dirbančių asmenų dalis, kurią
ES sudaro mokslininkai tyrėjai“. Abu rodikliai yra konteksto rodikliai ir jais nevertinami
programos „Horizontas 2020“ rezultatai. Rodiklio „dirbančių asmenų dalis, kurią ES
sudaro mokslininkai tyrėjai“ 1,33 % tikslinės reikšmės siekiama pagal planą, o naujausia
reikšmė yra 1,23 %. Tačiau strategijos „Europa 2020“ mokslinių tyrimų ir plėtros
tikslinės reikšmės nėra siekiama pagal planą, nes naujausias faktinis rezultatas yra
2,12 %3. Nepasiekiant strategijos „Europa 2020“ mokslinių tyrimų ir plėtros tikslinės
reikšmės, pabrėžiama mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programų, tokių kaip
„Horizontas 2020“, svarba.

2

Taip pat žr. 2018 m. metinės ataskaitos 3.21–3.35 dalis.

3

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 16/2020 „Europos semestras – konkrečiai šaliai
skirtose rekomendacijose nagrinėjami svarbūs klausimai, tačiau jas reikia geriau
įgyvendinti“.
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2.4 diagrama. Visų programos „Horizontas 2020“ rodiklių, nurodytų
programos ataskaitoje, apžvalga

Ar, remiantis Komisijos duomenimis, programos
„Horizontas 2020“ rodiklių tikslinių reikšmių siekiama pagal
planą?
Indėliai ir
išdirbiai

Programos rezultatų
rodikliai
Rezultatas

Poveikis

bendrasis tikslas

1 ramstis: „Pažangus mokslas“

2 ramstis: „Pramonės pirmavimas“

3 ramstis: „Visuomenės uždaviniai“

Horizontalieji aspektai
Ar rodiklių tikslinių reikšmių siekiama pagal planą?
TAIP

NE

NEAIŠKU

Rodikliai su kiekybinėmis tikslinėmis reikšmėmis
Rodikliai be kiekybinių tikslinių reikšmių

Pastaba. Mūsų analizė grindžiama Komisijos duomenimis, kurių audito neatlikome.
Pirmiau pateikta informacija apie tai, ar rodiklių siekiama pagal planą, yra susijusi su mūsų atliktu
tikimybės, ar atitinkamo rodiklio tikslinė reikšmė bus pasiekta, vertinimu. Tačiau rodikliui įtakos gali
neturėti pagal programą įgyvendinti veiksmai arba jis gali būti nesusijęs su programos tikslu, o jo tikslinė
reikšmė gali neatspindėti tinkamo užmojo. Todėl tai, jog rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą,
nebūtinai reiškia, kad pati programa yra tinkamai įgyvendinama, kad būtų pasiekti jos tikslai. Taip pat žr.
priedėlį (18 dalį).
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.
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2.5 diagrama. Rodiklių, susijusių su programos „Horizontas 2020“
bendruoju tikslu, apžvalga
Ar, remiantis Komisijos duomenimis, rodiklių tikslinių reikšmių
siekiama pagal planą?
Indėlis ir
išdirbis

Susiję su
bendruoju
tikslu

Rezultatas

Poveikis

taip
ne
neaišku

Su programos „Horizontas 2020“ bendruoju tikslu susiję
rodikliai

Rodiklis

Strategijos „Europa 2020“ MTTP
tikslinė reikšmė (3 % BVP)

Pažanga siekiant tikslinės
reikšmės

5 % (2017)
tarpinė reikšmė
49 % (2016)
2013

Inovacijų išdirbio rodiklis

dirbančių asmenų dalis, kurią ES
sudaro tyrėjai


ne

Tipas

poveikis

2020

N/A (tikslinės reikšmės
nėra):
pradinė reikšmė: 102,1
N/A (2017)(2013)
tikslinė reikšmė:

nenurodyta
2013
2020
naujausi
duomenys: 103,1
(2017)

neaišku



47 % (2016)
tarpinė reikšmė
37 % (2016)
2013

Ar rodiklių
siekiama
pagal planą?

taip

2020

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.

poveikis

poveikis
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2.13. 14 rodiklių siekiama pagal planą, o 17 – ne. Tai nurodoma remiantis

programos ataskaitoje pateiktos informacijos analize, iš kurios matyti, kad tikslinės
reikšmės turi būti pasiektos iki 2020 m. Tačiau iš tikrųjų pagal programą
„Horizontas 2020“ finansuojami veiksmai bus baigti tik praėjus keleriems metams po
2020 m.
Supaprastinimas prisideda prie efektyvumo

2.14. Programoje „Horizontas 2020“, palyginti su jos pirmtake, yra keletas

pakeitimų, kuriais siekiama supaprastinimo, taip padidinant programos efektyvumą.
2018 m. paskelbėme specialiąją ataskaitą 4 dėl šių programos „Horizontas 2020“
supaprastinimo priemonių (žr. 2.1 langelį). Programos efektyvumas padidėjo ir
naudojant vykdomąsias įstaigas operatyviam įgyvendinimui 5.

2.1 langelis
Mūsų požiūris į programos „Horizontas 2020“ supaprastinimo
priemones
2018 m. specialiojoje ataskaitoje Nr. 28 įvertinome supaprastinimo priemones.
Padarėme išvadą, kad „dauguma supaprastinimo priemonių, kurių ėmėsi Komisija,
padėjo veiksmingai sumažinti programos „Horizontas 2020“ paramos gavėjams
tenkančią administracinę naštą, nors ne visi veiksmai davė norimą rezultatą ir vis
dar yra gerinimo galimybių“. Mūsų atlikta paramos gavėjų apklausa taip pat davė
įdomių įžvalgų, nes jie išreiškė patogesnių naudoti gairių ir priemonių poreikį.
Paramos gavėjai taip pat paragino Komisiją toliau nagrinėti naujų finansavimo
schemų, tokių kaip fiksuotosios sumos, naudojimą. Be to, audito metu buvo
pabrėžta, kad dažnas taisyklių keitimas lemia neaiškumą ir klaidas paramos gavėjų
išlaidų deklaracijose.
Po mūsų specialiosios ataskaitos ir tarpinio įvertinimo Komisija nurodo, kad ji
ėmėsi tolesnių veiksmų siekiant supaprastinimo, teikdama daugiau informacijos
suinteresuotosioms šalims, rengdama vartotojui patogesnes gaires bei priemones
ir dažniau naudodama fiksuotąsias sumas.

4

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 28/2018 „Dauguma programoje „Horizontas 2020“
įgyvendintų priemonių palengvino paramos gavėjų dalią, tačiau vis dar yra tobulintinų
sričių“.

5

Komisijos dokumentas In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 220 final,
p. 48.
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Tarpvalstybinis bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityje kuria pridėtinę vertę

2.15. Programos „Horizontas 2020“, kuria daug dėmesio skiriama

bendradarbiavimui, tarpvalstybiniams moksliniams tyrimams ir inovacijoms, koncepcija
ir struktūra sukuriama aiški pridėtinė vertė, palyginti su finansavimu nacionaliniu
lygmeniu. Tai liudija ir tai, kad valstybės, kurios nėra narės, nusprendė tapti
asocijuotosiomis programos šalimis6. Didesne konkurencija dėl dotacijų ir
bendradarbiavimu sudaromos galimybės didelei mokslo pažangai ir inovacijoms.
Programos „Horizontas 2020“ populiarumas reiškia, kad gali būti atmesti geri
pasiūlymai

2.16. Programos „Horizontas 2020“ patrauklumas akivaizdus dėl programos

populiarumo. Tačiau dotacijos skiriamos tik 12 % reikalavimus atitinkančių pasiūlymų 7,
o tai reiškia, kad didelės pastangos rengiant projektų pasiūlymus dažnai neduoda vaisių
ir kad net geriems projektų pasiūlymams neskiriamas finansavimas, todėl prarandamos
galimybės.

2.17. Projektų pasiūlymams pagal MVĮ priemonę ir programą „Marie Skłodowskos-

Curie veiksmai“, kurie negali būti finansuojami pagal programą „Horizontas 2020“dėl
biudžeto apribojimų 8, skiriamas pažangumo ženklas. Ženklas turėtų padėti
pareiškėjams gauti finansavimą pagal kitas programas. Ženklu taip pat siekiama
sustiprinti suderinamumą, nes juo sukuriamas tvirtesnis ryšys tarp programos
„Horizontas 2020“ ir kitų finansavimo programas. Tačiau ši iniciatyva dar nėra
visuotinai priimta, o ženklas dar nėra plačiai pripažįstamas nacionalinėse finansavimo
programose 9.

6

Komisijos dokumentas In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 220 final.

7

2018 m. metinė ES biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita, p. 33.

8

Duomenys gauti iš programos „Horizontas“ duomenų portalo.

9

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 28/2018 „Dauguma programoje „Horizontas 2020“
įgyvendintų priemonių palengvino paramos gavėjų dalią, tačiau vis dar yra tobulintinų
sričių“, p. 38.
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Trijų ramsčių struktūra yra naudinga programos „Horizontas 2020“ suderinamumui

2.18. Suderinamumas reiškia, kad programos „Horizontas 2020“ dalys gerai veikia

kartu ir kad esama papildomumo ir sąsajų su kitomis ES ir nacionalinės politikos
kryptimis bei finansavimu. Trijų ramsčių struktūra yra naudinga programos vidiniam
suderinamumui 10. Galima atlikti patobulinimus, kai reikia racionalizuoti daugybę ES
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo priemonių, kad paramos gavėjai geriau
apžvelgtų galimą ES finansavimą ir tai, kuri priemonė jiems tinka. Be to, dar galima
patobulinti suderinamumą su valstybių narių lygmens finansavimu ir politikomis 11.
Sudėtinga įvertinti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmingumą

2.19. Programos „Horizontas 2020“ veiksmingumas yra susijęs su finansuojamų

projektų rezultatais ir poveikiu. Mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla tikrą poveikį turės
tik tada, kai rezultatai bus paskleisti ir faktiškai panaudoti. Tarp mokslinių tyrimų
projekto užbaigimo ir jo rezultatų sklaidos bei panaudojimo turi praeiti šiek tiek laiko.
Tai taip pat priklauso nuo išorės veiksnių 12. Nors rezultatai ir poveikis iš esmės dar nėra
realizuoti ar vertintini, iš tam tikrų rodikliais išmatuotų išdirbių matoma pažanga
siekiant programos tikslų. 2019 m. metinėje valdymo ir veiksmingumo ataskaitoje
nepateikiama programos veiksmingumo apžvalga, nurodant programos laimėjimus.
Programos veiksmingumo apžvalgoje pateikiama išsamesnė informacija ir glaustai
aptariamas kiekvieno programos „Horizontas 2020“ ramsčio veiksmingumas, remiantis
tam tikra rodiklių pateikta informacija.

Pažangus mokslas

2.20. 2.6 diagramoje pateikiama programos ataskaitos rodiklių, susijusių su
pažangaus mokslo ramsčiu, apžvalga.

10

Komisijos dokumentas In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 220 final.

11

Komisijos dokumentas In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 220 final,
p. 171.

12

Komisijos dokumentas In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 220 final,
p. 13.
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2.6 diagrama. Rodiklių, susijusių su pažangiu mokslu, apžvalga
Ar, remiantis Komisijos duomenimis, rodiklių tikslinių reikšmių
siekiama pagal planą?
Indėlis ir
išdirbis

Rezultatas

Poveikis

taip
ne
neaišku

Rodiklių, susijusių su „Pažangiu mokslu“, parinkimas
Rodiklis

Pažanga siekiant tikslinės
reikšmės

EMTT finansuotų projektų, kurie yra 100 % (2019)
tarpinė reikšmė
tarp 1 % dažniausiai cituojamų
83 % (2018)
kiekvienoje mokslo srityje, leidinių

2020
dalis
Tyrėjų, įskaitant doktorantus,
tarpsektorinis ir tarpvalstybinis
judumas

Doktorantų tarpsektorinis ir
tarpvalstybinis judumas

90 % (2019)
2013

tarpinė reikšmė
82 % (2019)
2020

89 % (2019)
2013

tarpinė reikšmė
86 % (2019)
2020

Ar rodiklių
siekiama pagal
planą?


taip


taip


taip

Tipas

išdirbis

išdirbis

išdirbis

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.

2.21. Pagal pažangaus mokslo ramstį parama per Europos mokslinių tyrimų tarybą

(EMTT) yra orientuota į labiau įsitvirtinusius mokslininkus tyrėjus, daugiausia dėmesio
skiriant pagrindiniams moksliniams tyrimams. Kita vertus, pagal programą „Marie
Skłodowskos-Curie veiksmai“ parama daugiausia teikiama pradedantiesiems
mokslininkams tyrėjams. Iš EMTT rodiklio matyti, kad programa veikia gerai.
Programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ rodikliai taip pat yra geri – nuo
programos pradžios 58 200 mokslininkų tyrėjų pasinaudojo tarpsektorinio ir
tarpvalstybinio judumo galimybėmis, dėl kurių, naudodamiesi parama, jie galėjo atlikti
tyrimus užsienyje ar laikinai kitose organizacijose.
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Parama pažangumui ir judumui naudinga Europos moksliniams tyrimams

2.22. Kadangi EMTT daugiausia finansuoja pagrindinius mokslinius tyrimus,

laikotarpis, iki kol gaunami rezultatai ir poveikis, gali būti ypač ilgas. Vis dėlto iš
mokslinių publikacijų ir proveržio išdirbių matyti, kad EMTT duoda teigiamų rezultatų.
Konkurencija visos Europos mastu siekiama skirti dotacijas projektams, kuriais siekiama
atlikti pažangius tyrimus, nors ir tolygaus geografinio pasiskirstymo sąskaita 13.
Naudojantis programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ suteikiama galimybė
mokslininkams tyrėjams įgauti judumo patirties, kuri naudinga tiek atskiriems
mokslininkams tyrėjams, tiek dalyvaujančioms mokslinių tyrimų organizacijoms, tiek
visai Europos mokslinių tyrimų sistemai 14.
Programa „Horizontas 2020“ sukuriama pridėtinė vertė dėl pagal ją teikiamos
paramos unikalumo ir europietiško pobūdžio

2.23. EMTT ir programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ yra tokios skirtingos

tuo, į ką daugiausia kreipiamas dėmesys, ir savo mastu, nes programos viduje ar už jos
ribų yra mažai dubliavimosi atvejų. Kadangi jos nėra panašios į nacionaliniu lygmeniu
organizuojamus veiksmus, jos sukuria aiškią pridėtinę vertę. Konkurencija ir judumu
visos ES mastu taip pat sukuriama pridėtinė vertė 15.

Pramonės pirmavimas

2.24. 2.7 diagramoje pateikiama programos ataskaitos rodiklių, susijusių su
pramonės pirmavimo ramsčiu, apžvalga.

13

Komisijos dokumento In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 221 final,
2 priedas, p. 56.

14

Komisijos dokumento In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 221 final,
2 priedas, p. 176.

15

Komisijos dokumento In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 221 final,
2 priedas, p. 68, p. 71, p. 177.
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2.7 diagrama. Rodiklių, susijusių su pramonės pirmavimu, apžvalga
Ar, remiantis Komisijos duomenimis, rodiklių
tikslinių reikšmių siekiama pagal planą?
Indėlis ir
išdirbis

Rezultatas

Poveikis

taip
ne
neaišku

Rodiklių, susijusių su „Pramonės pirmavimu“ parinkimas
Rodiklis
Skirtingų didelio poveikio ir
pramonės technologijų sričių
patentų paraiškos ir suteikti
patentai

Dalyvaujančių įmonių, diegiančių
inovacijas įmonėje ar rinkoje,
dalis

Bendrų viešojo ir privačiojo
sektoriaus publikacijų skaičius

Dalyvaujančių MVĮ, diegiančių
įmonei ar rinkai naujas inovacijas,
dalis

Pažanga siekiant tikslinės
reikšmės

16 % (2019)

tarpinė reikšmė
100 % (2019)
2020

2013

N/A (tikslinės reikšmės nėra):
pradinė
N/A reikšmė: 0
tikslinė reikšmė: nenurodyta

naujausi duomenys: 15,4 tūkst.
2020
(2019)
N/A (tikslinės reikšmės nėra):
N/A
pradinė
reikšmė: 0
tikslinė reikšmė: nenurodyta
2020
naujausi duomenys:
5,7 tūkst.
(2019)
N/A

tarpinė reikšmė
40 % (2017)
2020

Ar rodiklių
siekiama pagal
planą?



Tipas

rezultatas

ne

neaišku

neaišku


neaišku

rezultatas

išdirbis

rezultatas

N/A

Dalyvaujančių MVĮ augimas ir
darbo vietų kūrimas

N/A (tikslinės reikšmės nėra):
pradinė reikšmė: 0
2020nenurodyta
tikslinė reikšmė:
naujausi duomenys: 431 (2019)

neaišku

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.

rezultatas
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2.25. 5 konkretus tikslas yra susijęs su Europos pramonės pirmavimu vykdant

mokslinių tyrimų, technologinės plėtros, demonstravimo ir inovacijų veiklą kuriant
įvairias didelio poveikio ir pramonės technologijas. Iš programos ataskaitos matyti, kad
programos tikslinės reikšmės, susijusios su patentų paraiškomis, siekiama ne pagal
planą. Programos ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie suteiktus patentus, o
tai yra geresnis veiksmingumo rodiklis, tačiau tikslinės ar tarpinės reikšmės nėra
pateiktos.

2.26. Kitas šio tikslo rodiklis yra „dalyvaujančių įmonių, diegiančių įmonei ar rinkai
naujas inovacijas, dalis“. Kadangi programos ataskaitoje nėra nurodomos nei šio
rodiklio tarpinės reikšmės, nei tikslinė reikšmė, jo negalima naudoti norint įvertinti, ar
programa įgyvendinama pagal planą, o taip sumažinamas šio rodiklio naudingumas.
Parama inovacijoms yra populiari, tačiau MVĮ susiduria su kliūtimis

2.27. Veiksmais pagal pramonės pirmavimo ramstį finansuojami moksliniai tyrimai

ir inovacijos, kuriais siekiama kurti didelio poveikio technologijas. Tokios technologijos
yra tolesnių inovacijų pagrindas, todėl reikia laiko, kol finansavimas duos rezultatų ir
pradės daryti poveikį. Apskritai, šiems veiksmams būdinga tinkama orientacija į rinką ir
jie yra populiarūs tarp daugelio pareiškėjų grupių, įskaitant MVĮ. MVĮ parama
inovacijoms yra konkretus pramonės pirmavimo tikslas, nors MVĮ gali dalyvauti ir gauti
finansavimą pagal kitus konkrečius tikslus. Tačiau savo specialiojoje ataskaitoje dėl
programos „Horizontas 2020“ supaprastinimo 16 nustatėme, kad MVĮ susiduria su
kliūtimis teikdamos paraiškas ir našta įgyvendindamos projektus dėl sudėtingų
taisyklių, pavyzdžiui, teikdamos išlaidų ataskaitas.
Aiški ES pridėtinė vertė dėl kritinės masės

2.28. Kalbant apie mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų finansavimą pramonės

pirmavimo srityje, programa „Horizontas 2020“ sukuriama kritinė masė, dėl kurios
galima kurti didesnio masto projektus. Projektuose būna daugybė dalyvių, pavyzdžiui,
įmonių, mokslinių tyrimų organizacijų ir universitetų iš įvairių šalių, todėl jie gali
sutelkti reikalingas žinias ir praktinę patirtį, kurių viena šalis gali neturėti 17.

16

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 28/2018 „Dauguma programoje „Horizontas 2020“
įgyvendintų priemonių palengvino paramos gavėjų dalią, tačiau vis dar yra tobulintinų
sričių“.

17

Komisijos dokumento In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 221 final,
2 priedas, p. 290, p. 358, p. 427.
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Visuomenės uždaviniai

2.29. 2.8 diagramoje pateikiama programos ataskaitos rodiklių, susijusių su

visuomenės uždavinių ramsčiu, apžvalga.

2.8 diagrama. Rodiklių, susijusių su visuomenės uždaviniais, apžvalga
Ar, remiantis Komisijos duomenimis, rodiklių tikslinių reikšmių
siekiama pagal planą?
Indėlis ir
išdirbis

Rezultatas

Poveikis

taip
ne
neaišku

Rodiklių, susijusių su „Visuomenės uždaviniais“ parinkimas
Rodiklis
Publikacijos apie sveikatos ir gerovės
sritį recenzuojamuose didelio
poveikio žurnaluose

Sveikatos ir gerovės srities patentų
paraiškos ir suteikti patentai
Publikacijos apie saugios, švarios ir
efektyvios energijos sritį
recenzuojamuose didelio poveikio
leidiniuose
Saugios, švarios ir efektyvios
energijos srities patentų paraiškos ir
suteikti patentai

Ar rodiklių
Pažanga siekiant tikslinės
siekiama pagal
reikšmės
planą?
30 % (2019)
2013

2020

16 % (2019)


tarpinė reikšmė
100 % (2019)

tarpinė reikšmė
100 % (2019)

2020

11 % (2019)


tarpinė reikšmė
100 % (2019)

2020

30 % (2019)


tarpinė reikšmė
100 % (2019)

2020



Tipas

išdirbis

ne



rezultatas

ne



išdirbis

ne


ne

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.

rezultatas
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2.30. Visuomenės uždavinių ramstis yra susijęs su septyniomis skirtingomis sritimis.
Pirmieji du 2.8 diagramoje nurodyti rodikliai yra susiję su sveikata ir gerove. Tikslo
vertė yra paminėta 2020 m. išlaidų kategorijoje, tačiau ji turėtų būti laikoma pasiekta,
„[…] kai bus baigti paskutiniai pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojami
veiksmai.“ Be to, programos ataskaitoje minima, kad „tikslinės reikšmės nustatytos
visam ramsčiui „Visuomenės uždaviniai“ (8–14 konkretūs tikslai), o ne atskirai
kiekvienam konkrečiam tikslui“, todėl lyginti faktinę reikšmę ir tikslinę reikšmę yra
beprasmiška.
Visuomenės problemų sprendimas

2.31. Programos „Horizontas 2020“ visuomenės uždavinių ramstyje aiškiai

nagrinėjami klausimai, susiję su tokiomis sritimis kaip sveikata ir gerovė visą gyvenimą
ir tvarioji energetika. Komisijos vertinime padaryta išvada, kad šis ramstis apskritai yra
labai svarbus dėl to, kad, siekiant išspręsti visuomenės problemas18, finansavimas
nukreipiamas į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Veiksmai, susiję su visuomenės
uždaviniais, sutelkti į „aukštesnio technologinės parengties lygio“ projektus, o tai
reiškia, kad technologijos galės būti labiau praktiškai pritaikytos ir taip gerai papildys
fundamentalesnius mokslinius tyrimus. Tačiau siekiant rasti ilgalaikį visuomenės
uždavinių sprendimą taip pat reikėtų atlikti daugiau pagrindinių šios srities tyrimų 19.
Apskritai Europos projektais gerai papildomos nacionalinės pastangos20.

Operacijų veiksmingumo testavimo rezultatai

2.32. Mes įvertinome Komisijos ataskaitas dėl 62 programos „Horizontas 2020“

projektų veiksmingumo. 26 iš šių projektų jau buvo užbaigti. Mes tiesiogiai
nevertinome atliktų mokslinių tyrimų kokybės arba projektų poveikio mokslinių tyrimų
ir inovacijų gerinimo politikos tikslo pasiekimo prasme.

18

Komisijos dokumentas In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 220 final,
p. 31.

19

Komisijos dokumentas In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 220 final,
p. 170.

20

Komisijos dokumento In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 221 final,
2 priedas, p. 656, p. 813.
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2.33. Kiekvieno projekto atveju peržiūrėjome kelias ataskaitas, įskaitant vertinimo
ataskaitą, kurią parengia Komisijos projektų pareigūnas, vykdydamas patikras prieš
sugrąžinant deklaruotas išlaidas. Kai tai buvo įmanoma, apie projekto veiksmingumą
taip pat pasiteiravome paramos gavėjo.

2.34. Visi 62 mūsų įvertinti projektai atitiko programos tikslus ir taikomą darbo

programą. Dauguma projektų yra susiję tik su vienu konkrečiu tikslu, išskyrus tris
projektus, susijusius su dviem konkrečiais tikslais. Tačiau, mūsų vertinimu, dar
22 projektais, kurie yra susiję su vienu konkrečiu tikslu, prisidedama prie vieno ar
daugiau papildomų konkrečių tikslų įgyvendinimo. Pavyzdžiui, tokie dažnai būna EMTT
projektai (priklausantys 1 konkrečiam tikslui) arba programos „Marie SkłodowskosCurie veiksmai“ projektai (priklausantys 3 konkrečiam tikslui), tačiau pagal tyrimo temą
jie taip pat gali prisidėti prie vieno iš visuomenės uždavinių ramsčio tikslų
įgyvendinimo. Pranešant tik apie projekto rezultatus, pavyzdžiui, skelbiant mokslines
publikacijas pagal vieną konkretų tikslą, išvengiama dvigubos apskaitos, tačiau dėl to
nepakankamai pranešama apie Sąjungos indėlį į šias kitas tyrimų sritis.

2.35. Remiantis Komisijos ataskaitomis, buvo pasiekti daugumos projektų numatyti
išdirbiai ir rezultatai. Tačiau Komisijos ataskaitose taip pat nustatyta, kad dėl tam tikrų
problemų sumažėjo kelių projektų veiksmingumas:
o

penkiais atvejais pažanga, apie kurią buvo pranešta, tik iš dalies atitiko su Komisija
sutartus tikslus;

o

septyniais atvejais projekto išdirbių ir rezultatų sklaida tik iš dalies atitiko
susitarimą dėl dotacijos.

Išvados

2.36. Turimos informacijos yra per mažai, kad būtų galima visapusiškai įvertinti

programos „Horizontas 2020“ veiksmingumą 2019 m., t. y. priešpaskutiniais
programavimo laikotarpio metais. Viena iš pagrindinių to priežasčių yra mokslinių
tyrimų ir inovacijų finansavimui būdinga ypatybė – tarp projektų finansavimo ir meto,
kai bus galima pamatyti rezultatus bei poveikį, turi praeiti nemažai laiko. Be to,
dauguma projektų vis dar bus vykdomi 2020 m. pabaigoje (žr. 2.13 dalį). Rodiklius
reikia aiškinti atsargiai, o kai kuriems trūksta tikslinių reikšmių (žr. 2.11 dalį). Dėl to
sunku atlikti veiksmingumo apžvalgą. Naujausia išsami veiksmingumo apžvalga
pateikta 2017 m. gegužės mėn. tarpiniame vertinime, kuriame kiekybiniai duomenys
sujungiami su kokybiniais duomenimis (žr. 2.10 dalį).
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2.37. Nors turimos informacijos yra nedaug, nėra jokių požymių, kad

veiksmingumui kiltų rizika, o įvykusių projektų pavyzdžių yra daug. Informacija apie
programos „Horizontas 2020“ veiksmingumą nėra plačiai pateikta, tačiau pakanka
informacijos apie su supaprastinimu susijusį klausimą (žr. 2.14 dalį). Dėl per didelės
paklausos programos „Horizontas 2020“ biudžeto nepakanka visiems tinkamiems
projektų pasiūlymams finansuoti (žr. 2.16 ir 2.17 dalis).

2.38. Priešingai nei apie veiksmingumą, apie programos svarbą, suderinamumą ir

ES pridėtinę vertę galima gauti pakankamai daug informacijos. Esama rimtų įrodymų,
kad programa „Horizontas 2020“ yra svarbi, nes ja tenkinami numatyti poreikiai (žr.
2.23, 2.28 ir 2.31 dalis). ES pridėtinė vertė yra dar viena stiprioji programos pusė, kaip
teigiama daugelyje įrodymų šaltinių (žr. 2.15 dalį). Kalbant apie suderinamumą, iš
programos „Horizontas 2020“ matyti, kad ji yra gerai suderinta viduje ir su kitomis
programomis bei politikomis, tačiau kartu yra ką tobulinti (žr. 2.18 dalį).

2.39. Metinėje valdymo ir veiksmingumo ataskaitoje 1a išlaidų kategorijos

veiksmingumas vertinamas tik labai bendrai. Pavyzdžiui, programos joje nėra
vertinamos atskirai. Informacija apie programos „Horizontas 2020“ veiksmingumą tėra
tik sėkmingų projektų pavyzdžiai, o rodiklių duomenys nėra aiškinami. Metinės
valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitos priede, programos veiksmingumo apžvalgoje,
pateikiama daugiau informacijos, tačiau vis tiek yra daug apibendrinimo (žr. 2.19 dalį).
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ESIF
ESIF paskirtis ir veikimas

2.40. Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) buvo įsteigtas 2015 m., kaip

vienas iš Investicijų plano Europai ramsčių 21. Planas buvo sukurtas siekiant užpildyti
investicijų spragą, atsiradusią po 2008 m. prasidėjusios finansų ir ekonomikos krizės.
2014 m. gruodžio 18 d. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad „investicijų
skatinimas ir rinkos nepakankamumo problemos sprendimas Europoje yra svarbus
politikos uždavinys“. Planuojama, kad ESIF bus suteikta papildomumo sprendžiant
rinkos nepakankamumą ar neoptimalias investavimo situacijas, ir paprastai renkantis
didesnės rizikos projektus, kurių „be ESIF teikiamos paramos laikotarpiu, per kurį
galima pasinaudoti ES garantija, EIB ar EIF nebūtų galėję įvykdyti arba jų nebūtų buvę
galima įvykdyti pagal esamas Sąjungos finansines priemones, arba to nebūtų buvę
galima atlikti tokiu pat mastu.“

2.41. Remiantis atitinkamais teisės aktais ir Komisijos dokumentais,
2.9 diagramoje pateikiama konceptuali ESIF ir jo ypatybių apžvalga.

2.42. ESIF remiamas ES garantija. Finansavimo veiklą valdo Europos investicijų

banko (EIB) grupė. EIB yra atsakingas už infrastruktūros ir inovacijų liniją, o Europos
investicijų fondas (EIF) – mažųjų ir vidutinių įmonių liniją (MVĮ liniją).

2.43. Programa buvo iš dalies pakeista Reglamentu (ES) 2017/239622 (vadinamu

„ESIF 2.0“), padidinant tikslines sutelktų investicijų sumas ir pratęsiant investavimo
laikotarpį iki 2020 m. gruodžio mėn. dėl sandorių patvirtinimo, kad galutinės sutartys
būtų pasirašytos ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio pabaigos. Jame taip pat buvo
skirta daugiau dėmesio papildomumui.

21

2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1017 dėl
Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos
investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir
(ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo.

22

2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2396, kuriuo
iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos
strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos
investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų.
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2.44. EIB dėl ES garantijos gali finansuoti veiklas, kurių rizikos lygis apskritai yra

aukštesnis nei jo įprasto portfelio. Tikslas yra pasiekti visą investicijų didinamąjį
poveikį, kuris būtų 15 kartų didesnis už ESIF įnašą (ES garantiją ir EIB įnašą). ESIF įnašas
turėtų sukurti vidutiniškai 3 kartų vidinį didinamąjį poveikį, naudojant EIB grupės
finansavimą, kuris turėtų toliau sukurti vidutiniškai 5 kartų išorinį didinamąjį poveikį,
naudojant kitą privatų ir (arba) viešąjį finansavimą.
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2.9 diagrama. ESIF apžvalga
Poreikiai

Kontekstas ir išorės veiksniai

Numatomi rezultatai

Europos Sąjungoje:
• Užpildyti investicijų spragą
• Remti ekonomikos gaivinimą
• Skatinti tvarų ir integracinį
augimą
• Stiprinti investavimo
patrauklumą Europoje

ES kontekstas
Susijęs su daugeliu kitų ES
politikos krypčių, pavyzdžiui:
• Strategija „Europa 2020“
• Programa „Horizontas 2020“
(„InnovFin“)
• ESI („struktūriniai fondai“)
• MVĮ skirta programa
„COSME“
• Europos infrastruktūros
tinklų priemonė (EITP)

Poveikis
• Prisidėta užpildant investicijų
spragą
• Padidėjęs augimas
• Sukurta naujų darbo vietų

Valstybių narių kontekstas
Valstybių narių politika, teisės
aktai ir (arba) reglamentavimo
sistema
Tikslai
ESIF bendrasis tikslas yra „remti
augimą skatinančias investicijas
pagal Sąjungos prioritetus“.
Minimos devynios prioritetinės
sritys.
ESIF turi vieną konkretų tikslą.
Europos investavimo
konsultacijų centras (EIKC) ir
Europos investicinių projektų
portalas turi po vieną konkretų
tikslą.
1 (ESIF) konkretus tikslas –
didinti Europos investicijų
banko (EIB) grupės finansavimo
ir investavimo operacijų apimtį
prioritetinėse srityse.

Indėliai
Iš viso ESIF ištekliai sudaro
33,5 mlrd. eurų – 26 mlrd. eurų
iš ES garantijos ir 7,5 mlrd. eurų
iš paties EIB įnašo.
ESIF garantijų fondas yra
likvidumo atsargos, iš kurių
galima sumokėti garantijos
reikalavimus. Jis palaipsniui
finansuojamas iš ES biudžeto
(8 425 mln. eurų) ir iš
asignuotųjų pajamų (iki
675 mln. eurų).

Išorės veiksniai
• Socialinės ir ekonominės
sąlygos, turinčios įtakos
finansavimo prieinamumui
ES, nacionaliniu, regioniniu ir
vietos (viešuoju ir privačiu)
lygmenimis
• Tarptautiniai susitarimai,
visų pirma 2030 m. JT
darnaus vystymosi tikslai

Procesai
Valdymo būdas
Netiesioginis valdymas (EIB
grupė)
Dalyviai
• Atsakingi GD: Ekonomikos ir
finansų reikalų GD
• Valdymas ir įgyvendinimas:
EIB ir EIF
• Nacionaliniai skatinamojo
finansavimo bankai arba
įstaigos
• Finansų tarpininkai ir
privatūs investuotojai
• Projektų rengėjai – Galutiniai
gavėjai
Veikla
• Valdančiosios tarybos
priežiūra
• Investicijų komitetas
• Projektų vertinimas
• Patvirtinimas
• Pasirašymas
• Išmokėjimas
• Stebėjimas ir ataskaitų
teikimas
• Grąžinimas

Rezultatai
• Sutelktas viešasis ir
privatusis kapitalas EIB
finansuojamiems
projektams.
• Bendros EIB ir EIF
finansuojamos investicijos ir
sutelktas kapitalas sudaro
500 mlrd. eurų, o tai reiškia
5 kartų išorinį didinamąjį
poveikį.
• Visas didinamasis poveikis:
15 kartų

Numatomi išdirbiai
Finansavimo operacijos
naudojant dvi linijas:
• Infrastruktūros ir inovacijų
liniją
• MVĮ liniją
Skirta reikalavimus
atitinkantiems prioritetinių
sričių projektams visoje
Sąjungoje ir tarpvalstybiniams
projektams.
Finansavimas gali būti teikiamas
tokiomis formomis:
• paskolomis
• garantijomis arba
priešpriešinėmis
garantijomis
• subordinuotuoju
finansavimu
• kapitalo rinkos priemonėmis
• nuosavo kapitalo arba
kvazinuosavo kapitalo
dalyvavimu
Visa suma: 100 mlrd. eurų, o tai
reiškia 3 kartų didinamąjį
poveikį.

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Reglamentu (ES) 2015/1017, Reglamentu (ES) 2017/2396, 2020 m.
biudžeto projekto programos ataskaitomis ir COM(2018) 497 final.
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2.45. ESIF turi vieną bendrąjį ir vieną konkretų tikslą23. Bendrasis tikslas yra „remti

augimą skatinančias investicijas pagal Sąjungos prioritetus“, o konkretus tikslas –
„didinti EIB grupės finansavimo ir investavimo operacijų apimtį prioritetinėse srityse“.

2.46. 2019 m. pabaigoje ES biudžeto galimų būsimų mokėjimų, susijusių su ESIF

garantija, pozicija buvo 21,9 milijardo eurų. Mokėjimai iš ES biudžeto daugiausia
skiriami ESIF garantijų fondui, kuris užtikrina likvidumo atsargas, iš kurių sumokama EIB
reikalavimo mokėti pagal ES garantiją atveju. Fondo išteklius valdo Komisija. 2019 m.
pabaigoje 6,5 milijardo eurų suma buvo užregistruota kaip mokėjimai į ESIF ES
garantijų fondą 24. Tuo metu fondą sudarė 6,7 milijardo eurų. Iki to laiko nebuvo
reikšmingų reikalavimų mokėti pagal garantiją 25.

Paskelbta informacija apie veiksmingumą

2.47. Be įprastinių metinių veiksmingumo ataskaitų, teikiamų metinėje valdymo ir

veiksmingumo ataskaitoje, programos ataskaitose ir metinėje veiklos ataskaitoje
(žr. 1.3 dalį), Komisija ir EIB pagal ESIF reglamentą 26 atliko šiuos veiksmingumo
vertinimus (žr. 2.10 diagramą). Komisija taip pat užsakė išorės vertinimą, kuris baigtas
2016 m.

23

Kaip nurodyta 2020 m. biudžeto projekto programų ataskaitose.

24

Remiantis Biudžeto GD pateiktais DFP finansiniais duomenimis.

25

Audito Rūmų 2018 m. ir 2019 m. metinės ataskaitos, 2 skyrius „Biudžeto ir finansų
valdymas“.

26

Reglamentas (ES) 2015/1017, 18 straipsnis.
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2.10 diagrama. Pagrindinių vertinimų laikas ir analizuoti laikotarpiai
DFP
2014–2020

DFP
2007–2013
2008

2010

2012

Apimtas laikotarpis

2015

2017

DFP
2021–2027
2019

2022

2024

2026

Paskelbimas
EIB – 2016 m. ESIF vertinimas
Komisija –2016 m. ESIF vertinimas
EIB – 2018 m. ESIF
vertinimas
Komisija – 2018 m. nepriklausomas
vertinimas

Šaltinis: Audito Rūmai.

ESIF veiksmingumo vertinimas, remiantis paskelbta informacija
apie veiksmingumą

2.48. 2.11 diagramoje pateikiama visų ESIF rodiklių, įtrauktų į programos

ataskaitas, apžvalga. 1.24 dalyje aptariame keletą bendrų apribojimų 27 aiškinant šiuos
rodiklius. Visų pirma, mūsų vertinimas, ar tam tikras rodiklis įgyvendinamas pagal
planą, yra susijęs su tikimybe, kad bus pasiekta šio rodiklio tikslinė reikšmė. Atliekant šį
vertinimą neatsižvelgiama į tai, ar (ir kaip glaudžiai) tam tikras rodiklis yra susijęs su
ESIF veiksmais bei tikslais, nei į tai, ar šiam rodikliui nustatytas tikslas yra pakankamai
ambicingas. Todėl tai tik pirmas žingsnis analizuojant ESIF veiksmingumą. Mes taip pat
netikrinome pagrindinių duomenų patikimumo, tačiau aptarėme juos 1 skyriuje
(žr. 1.13–1.23 dalis).

2.49. Programos ataskaitoje yra penki ESIF rodikliai. Darome išvadą, kad tai yra
„rezultato“ ir „išdirbio“ rodikliai.

27

Taip pat žr. 2018 m. metinės ataskaitos 3.21–3.35 dalis.
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2.11 diagrama. Visų ESIF rodiklių, nurodytų programos ataskaitoje,
apžvalga

Pastaba. Mūsų analizė grindžiama Komisijos duomenimis, kurių audito neatlikome.
Pirmiau pateikta informacija apie tai, ar rodiklių siekiama pagal planą, yra susijusi su mūsų atliktu
tikimybės, ar atitinkamo rodiklio tikslinė reikšmė bus pasiekta, vertinimu. Tačiau rodikliui įtakos gali
neturėti pagal programą įgyvendinti veiksmai arba jis gali būti nesusijęs su programos tikslu, o jo tikslinė
reikšmė gali neatspindėti tinkamo užmojo. Todėl tai, jog rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą,
nebūtinai reiškia, kad pati programa yra tinkamai įgyvendinama, kad būtų pasiekti jos tikslai. Taip pat žr.
priedėlį (18 dalį).
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis.
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2.50. Pažymime, kad programos tikslinių reikšmių siekiama pagal planą. ESIF

tikslas – sutelkti investicijas daugelyje sričių visoje ES, teikiant finansavimą didesnės
rizikos projektams nei tokiems, kurie remiami įprastomis EIB operacijomis. Turimoje
informacijoje apie veiksmingumą nurodomos sutelktos patvirtintų operacijų
investicijos, patvirtintų projektų skaičius, didinamasis poveikis ir valstybių narių
aprėptis. Vis dėlto nė vienas iš penkių rodiklių nesiekia rizikos lygio ar skverbimosi į
pagrindines sritis, nurodytas bendrajame tiksle.

2.51. Dėl dviejų rezultatų rodiklių reikėtų pažymėti, kad duomenys iš dalies

grindžiami įverčiais, kurie yra atnaujinami įgyvendinant programą. Rodikliai bus
galutiniai tik užbaigus investicijas. Be to, Audito Rūmų nuomonėje Nr. 2/2016
pažymėta, kad apskaičiuojant bendrą didinamojo poveikio rodiklį daroma prielaida,
kad be ESIF investicijos yra nulinės, ir paraginta patikslinti jo apskaičiavimo metodiką 28.
Pažymime, kad tiek EIB, tiek EIF ESIF didinamojo poveikio apskaičiavimo metodikos nuo
to laiko buvo atnaujintos siekiant užtikrinti, kad apskaičiuojant ESIF tikslines reikšmes
būtų įtrauktos tik sutelktos papildomos investicijos 29.

2.52. Kai kurie rodikliai dabar turi mažesnę stebėjimo vertę. Vienas iš išdirbio

rodiklių, bendrasis EIB finansavimą gavusių šalių skaičius (pasirašytos operacijos), buvo
pasiektas iki 2016 m., antraisiais programos veiklos metais. Pagal kitą išdirbio rodiklį
skaičiuojami projektai, kuriems buvo suteikta ESIF parama, ir jis buvo pasiektas
2018 m., kai skaičius viršijo 1 000 projektų.

2.53. Reikėtų pažymėti, kad rodikliais nematuojama pažanga siekiant konkretaus
tikslo, t. y. padidinti EIB investicijų apimtį, ypač rizikingesnių operacijų atveju.
Konkrečiame tiksle atsižvelgiama į visas EIB grupės operacijas, o rodikliai apriboti tik
ESIF operacijomis.

28

OL C 465, 2016 12 13, p. 1.

29

EIB, ESIF didinamojo poveikio apskaičiavimo metodika, atnaujinta 2018 m. liepos mėn. ir
EIF, ESIF didinamojo poveikio apskaičiavimo metodika, atnaujinta 2019 m. sausio mėn.
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Apskaičiuota, kad ESIF finansuojamų projektų sutelktos investicijos yra arti tikslinės
reikšmės, tačiau jos ne visada priskiriamos tik ESIF

2.54. ESIF tikslinės reikšmės sutelkti 500 milijardų eurų investicijų siekiama pagal

planą. 2019 m. pabaigoje, likus metams iki termino pabaigos, EIB grupė patvirtino
84,2 milijardo eurų vertės sandorius ir įvertino susijusių investicijų vertę 458 milijardais
eurų, o tai viršija tikslinę reikšmę, atsižvelgiant į tai, kad praėjo 82 % programos
trukmės30.

2.55. Apskaičiuota bendra „susijusių investicijų“ suma reiškia, kad išorinis

didinamasis poveikis didesnis nei numatyti 5 kartai, todėl bendras didinamasis poveikis
turėtų sudaryti siekiamus 15 kartų (žr. 2.44 dalį). 2019 m. specialiojoje ataskaitoje dėl
ESIF padarėme išvadą 31, kad ESIF veiksmingai pritraukė finansavimą, kad būtų
remiamos didelės papildomos investicijos, tačiau kai kuriais atvejais pervertinome tai,
kiek ESIF iš tikrųjų paskatino papildomai investuoti į realiąją ekonomiką. ESIF vertinime
ir mūsų specialiojoje ataskaitoje taip pat pabrėžta, kad negalima visos finansavimo
apimties priskirti tik ESIF.
ESIF suteikė kapitalo ten, kur to nebūtų padariusi rinka, tačiau rinka vis tiek būtų
galėjusi sukurti dalį ESIF investicijų

2.56. Nors 2015–2017 m. metinis EIB skolinimas sumažėjo, o tai sutapo su ESIF

veiklos laikotarpiu, reikia pažymėti, kad skolinimas buvo didesnis nei per ankstesnius
dvejų trejų metų laikotarpius (2009–2011 m. ir 2012–2014 m.), kurių metu EIB grupė
gavo papildomų įnašų, siekdama įveikti finansų ir valstybės skolų krizę. Palyginti su
metiniu skolinimu prieš šią krizę, ESIF laikotarpiu vidurkis yra žymiai didesnis, todėl
pasiektas konkretus tikslas padidinti finansavimo operacijų apimtį.

30

2019 m. ESIF ataskaita, Europos investicijų banko teikiama Europos Parlamentui ir Tarybai
dėl 2019 m. EIB grupės finansavimo ir investicijų operacijų pagal ESIF, p. 35.

31

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 03/2019 „Europos strateginių investicijų fondas. Kad
ESIF būtų visiškai sėkmingas, būtina imtis veiksmų“, 81 dalis.
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2.57. Be to, pagal 2019 m. Europos investicijų banko ESIF ataskaitą32, didžioji dalis

ESIF sandorių yra vadinamoji specialioji veikla, kuriai iš esmės priskiriama didesnė rizika
nei įprastoms EIB operacijoms. Tokios naujos 2019 m pasirašytos veiklos apimtis buvo
15 milijardų eurų – tai sudarė apie 25 % viso EIB skolinimo tais metais, o iki ESIF buvęs
lygis buvo mažesnis nei 10 %.

2.58. Komisijos nepriklausomame vertinime pažymėta, kad nuo pat ESIF veiklos

pradžios buvo pristatyta daug naujų, rizikingesnių produktų, pavyzdžiui, nuosavybės
kapitalo ir rizikos pasidalijimo priemonės su finansiniais tarpininkais pagal
infrastruktūros ir inovacijų liniją. Be to, esami produktai buvo modifikuoti ir pritaikyti
naujiems sandorio šalių arba paramos gavėjų tipams 33.

2.59. Pagal pradinio ESIF reglamento apibrėžtį „specialioji veikla“ turėjo suteikti

„papildomumo“ (žr. 2.40 dalį). Remiantis 2018 m. apklausa, 98 % skolos operacijų ir
99 % nuosavo kapitalo operacijų buvo susijusios su rinkos nepakankamumu. Tačiau
ataskaitose matyti, kad rinkoje vis tiek būtų buvę galima sukurti dalį šių investicijų, nors
ne tokiomis palankiomis sąlygomis 34. Atlikta apklausa rodo, kad 67 % visų
infrastruktūros ir inovacijų linijos ir 76 % MVĮ linijos operacijų nebūtų įvykdytos be ESIF.

2.60. Vertinime taip pat padaryta išvada, kad suinteresuotosios šalys mano, jog ES
lygmens finansinėmis priemonėmis papildomi nacionaliniai ištekliai, kai vien
nacionaliniais ištekliais neįmanoma užpildyti finansavimo spragų. Kitas svarbus
aspektas yra EIB ir (arba) EIF dalyvavimo „signalo efektas“, dėl kurio, visų pirma, buvo
galima pritraukti didesnės rizikos finansavimą. Finansų tarpininkai daugeliu atvejų
būtent dėl ES paramos vykdė didesnės rizikos projektus 35.

32

2019 m. ESIF ataskaita, Europos investicijų banko teikiama Europos Parlamentui ir Tarybai
dėl 2019 m. EIB grupės finansavimo ir investicijų operacijų pagal ESIF, p. 35.

33

Nepriklausomas ESIF reglamento vertinimas, galutinė ataskaita, ICF kartu su išorės
partneriais, 2018 m. birželio mėn., p. 55.

34

2018 m. birželio mėn. Europos strateginių investicijų fondo vertinimas, EIB, p. 46;
Nepriklausomas ESIF reglamento vertinimas, ICF kartu su išorės partneriais, 2018 m.
birželio mėn., galutinė ataskaita, p. 90.

35

Nepriklausomas ESIF reglamento vertinimas, galutinė ataskaita, ICF kartu su išorės
partneriais, 2018 m. birželio mėn., p. 100.
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2.61. Didesnės rizikos projektai atitinka reglamento tikslą ir jie skirti užtikrinti

programos papildomumo principą. Ši sąsaja išliko, tačiau „ESIF 2.0“ sustiprino
papildomumo principo kriterijus 36. Dabar manoma, kad (didesnės rizikos) „specialioji
veikla“ yra stiprus papildomumo principo rodiklis, tačiau norint ją laikyti tinkama, reikia
papildomo pagrindimo.
ESIF kai kurias ES programas sustiprino, tačiau laikinai dubliavosi su kitomis

2.62. ESIF sustiprino kai kurias kitas ES programas. Visų pirma tai tinka MVĮ linijos

atveju, kur ESIF galėtų sustiprinti įmonių konkurencingumo ir MVĮ programos (COSME)
ir „InnovFin“ MVĮ garantijų priemones, pasinaudodamas daugybe projektų ir turima EIF
darbuotojų patirtimi. ESIF skyrė laikiną kapitalą, kad patenkintų didelę paklausą iš
finansų tarpininkų, viršijančią metinius biudžeto išteklius. Tai padėjo išlaikyti pagreitį ir
išvengti sustojimų laukiant, kol bus sudarytas naujas biudžetas. ESIF MVĮ linija taip pat
naudotasi labiau, padidinus galimus gauti išteklius, o tai sudarė sąlygas pradėti taikyti
naujas priemones.

2.63. Kitose programose buvo dubliavimosi. Dėl infrastruktūros ir inovacijų

finansavimo linijos iš pradžių sumažėjo tokių programų kaip EITP ir „InnovFin“
paklausa, nes ESIF tam tikru lygiu apėmė panašias politikos sritis. Klausimas buvo
greitai išspręstas pertvarkant šias programas, kurios perėmė labiau apibrėžtus (rizikos)
finansų poreikių segmentus, kad būtų išvengta dubliavimosi su ESIF, pavyzdžiui, pagal
geografinę vietą už ES ribų, arba su mažiau taršaus transporto, energijos vartojimo
efektyvumo ir skaitmeninės technikos inovacijų projektais. Specialiojoje ataskaitoje dėl
ESIF skatinome didinti ES finansinių priemonių ir ES biudžeto garantijų papildomumą 37.

36

2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/1017 dėl
Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos
investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir
(ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo, su pakeitimais,
padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2017/2396, 5 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnio 12 dalis.

37

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 03/2019 „Europos strateginių investicijų fondas. Kad
ESIF būtų visiškai sėkmingas, būtina imtis veiksmų“, 2 rekomendacija.
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Komisija valdė garantijų fondą taikydama patikimo finansų valdymo principus

2.64. Didžioji vertybinių popierių portfelio dalis ir portfelio pobūdis, kalbant apie

trukmę, kredito riziką ir likvidumą, suderinti atsižvelgiant į numatomus pinigų srautus,
susidarančius dėl ESIF operacijų pagal ES garantiją (pavyzdžiui, dėl numatomų
reikalavimų mokėti, pajamų). Labai sudėtingomis rinkos sąlygomis, kurioms būdingas iš
esmės neigiamas arba kaip niekad mažas pelningumas, didelis rinkos kintamumas ir
neaiškumas, 2019 m. fondo metinis absoliutus veiksmingumas buvo 1,239 %. Ši grąža
atitinka metinius ESIF lyginamojo indekso rezultatus (2,302 %) 38.
Nuolatinės pastangos gerinti ESIF geografinį pasiskirstymą

2.65. Nerimas dėl geografinio pasiskirstymo išreikštas nepriklausomuose

vertinimuose, taip pat mūsų specialiojoje ataskaitoje. 2019 m. pabaigoje ES 15 sudarė
80 % pasirašytų operacijų, o ES 13 – tik 10 %. Likusi dalis atiteko kategorijai „kita“, visų
pirma daugiašaliams projektams. Šis klausimas taip pat nurodytas mūsų 2019 m.
metinėje ataskaitoje 39.

2.66. ESIF yra orientuotas į paklausą ir veikia pagal principą „iš apačios į viršų“,

atsakant į projektų rengėjų paraiškas. Be to, kaip pažymėta keliose ataskaitose ir
vertinimuose 40, ES 13 bendro ESIF skolinimo dalis viršija jų ekonominį svorį Sąjungoje,
matuojant BVP ir bendrojo pagrindinio kapitalo formavimu. Galiausiai, valstybės narės,
kurių poreikiai didžiausi, gavo didesnę investicijų dalį nei „pagrindinės šalys“ 41.

38

COM(2020) 385 final, p. 6.

39

2019 finansinių metų metinė ataskaita, 2 skyrius „Biudžeto ir finansų valdymas“, 2.41 dalis.

40

2018 m. birželio mėn. Europos strateginių investicijų fondo vertinimas, EIB, p. 46;
Nepriklausomas ESIF reglamento vertinimas, ICF kartu su išorės partneriais, 2018 m.
birželio mėn., galutinė ataskaita, p. 90.

41

2018 m. birželio mėn. Europos strateginių investicijų fondo vertinimas, EIB.
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2.67. Reaguodami į mūsų specialiąją ataskaitą dėl ESIF42, Komisija ir EIB pradėjo

tyrimą 43, kuriame nustatyta ilgalaikių investicijų poreikio ir investicijų paklausos – taigi
ir ESIF įsisavinimo – spraga ES 13 dėl skirtingų (struktūrinių) veiksnių. EIB grupė ir
Komisija ėmėsi informuotumo didinimo veiksmų, skirtų ES 13, ir pradėjo gebėjimų
didinimo bei patariamosios paramos iniciatyvas 44. Geografinis pasiskirstymas taip pat
minimas 2021 m. programos ataskaitoje, kurioje informuojama, kad „šiai situacijai
pagerinti iki 2020 m. pabaigos bus įgyvendinta keletas veiksmų“.

Išvados

2.68. Mes darome išvadą, kad programos tikslinių reikšmių, visų pirma sutelkti

500 milijardų eurų investicijų, siekiama pagal planą. Dabartiniai skaičiavimai rodo, kad
bus pasiektas 15 kartų didinamasis poveikis. Vis dėlto prieš tai atliktuose audituose ir
vertinimuose nustatyta, kad kai kuriais atvejais ESIF rėmė projektus, kuriuos buvo
galima finansuoti iš kitų šaltinių, nors ir esant skirtingoms finansavimo sąlygoms, o
didinamojo poveikio skaičiavimai kai kuriais atvejais buvo pervertinti. Komisija ir EIB tai
pripažino ir ėmėsi veiksmų padėčiai ištaisyti ir pagerinti (žr. 2.54–2.59 dalis).

2.69. Pastebėjome, kad rodikliai nevisiškai atspindi konkretaus tikslo, pagal kurį

apskritai turėtų padidėti EIB investicijos, sampratą ir kad svarbūs aspektai, tokie kaip
rizikos lygis ir skverbimasis į pagrindines sritis, nėra nagrinėjami (žr. 2.50–2.53 dalis).

2.70. Buvo atkreiptas dėmesys į geografinio pasiskirstymo ES 15 ir ES 13 valstybėse

narėse klausimą, tačiau santykinai parama ES 13 viršija jų ekonominį svorį Sąjungoje, o
svarbi finansavimo dalis buvo skirta krizės labiau paveiktoms valstybėms narėms (žr.
2.65–2.67 dalis).

2.71. Programos valdymas pasirodė esantis lankstus, kad jį būtų galima pritaikyti ir
ilgainiui tobulinti. Daugėjant finansinių įsipareigojimų, palaipsniui buvo sukauptos
likvidumo atsargos. Tai suteikia galimybę reaguoti, kai reikalaujama pasinaudoti
garantija, nedarant poveikio ES biudžetui. Kol kas šios lėšos tvarkomos atsakingai (žr.
2.64 dalį).
42

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 03/2019 „Europos strateginių investicijų fondas.Kad
ESIF būtų visiškai sėkmingas, būtina imtis veiksmų“, 5 rekomendacija.

43

Žr., pavyzdžiui, 2021 m. biudžeto projekto programų ataskaitas.

44

ESIF valdančioji taryba (SB/32/2019), atsakymas į Audito Rūmų audito 5 rekomendaciją:
gerinti ESIF remiamų investicijų geografinį paplitimą, 2019 m. liepos 18 d.
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Priedai
2.1 priedas. Programos „Horizontas 2020“ ir ESIF tikslai
Programa „Horizontas 2020“
BENDRIEJI TIKSLAI
TIKSLO NR.

VISAS TIKSLO TEKSTAS

TRUMPAS
ŠIAME SKYRIUJE
NAUDOTAS
VARIANTAS

1 BT

Visoje Sąjungoje padėti kurti
žiniomis ir inovacijomis
grindžiamą visuomenę ir
ekonomiką, kartu prisidedant
prie darnaus vystymosi

-

AR PATEKO Į
MŪSŲ AUDITO
IMTĮ?

Taip

KONKRETŪS TIKSLAI
TIKSLO NR.

VISAS TIKSLO TEKSTAS

TRUMPAS
ŠIAME SKYRIUJE
NAUDOTAS
VARIANTAS

1 KT

Pažangus mokslas – Europos
mokslinių tyrimų taryba
(EMTT) – stiprinti mažai tirtų
sričių mokslinius tyrimus

Europos
mokslinių tyrimų
taryba (EMTT)

Taip

2 KT

Pažangus mokslas – Naujos ir
ateities technologijos –
stiprinti naujų ir ateities
technologijų mokslinius
tyrimus

Naujos ir ateities
technologijos

Ne

3 KT

Pažangus mokslas – Programa
„Marie Skłodowskos-Curie
veiksmai“ – gerinti gebėjimus,
mokymo ir karjeros galimybes

Programa
„Marie
SkłodowskosCurie veiksmai“

Taip

4 KT

Pažangus mokslas – Mokslinių
tyrimų infrastruktūra – stiprinti
Europos mokslinių tyrimų
infrastruktūrą, įskaitant
e. infrastruktūrą

Mokslinių tyrimų
infrastruktūra

Ne

AR PATEKO Į
MŪSŲ AUDITO
IMTĮ?
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KONKRETŪS TIKSLAI
TIKSLO NR.

VISAS TIKSLO TEKSTAS

TRUMPAS
ŠIAME SKYRIUJE
NAUDOTAS
VARIANTAS

5 KT

Pramonės pirmavimas –
skatinti Europos pramonės
subjektų pirmavimą vykdant
mokslinių tyrimų,
technologinės plėtros,
demonstravimo ir inovacijų
veiklą šiose didelio poveikio ir
pramonės technologijų srityse
(informacijos ir komunikacijos
technologijų,
nanotechnologijų, pažangiųjų
medžiagų, biotechnologijų,
pažangiosios gamybos ir
perdirbimo, kosmoso)

Pirmavimas
kuriant didelio
poveikio ir
pramonės
technologijas

Taip

6 KT

Pramonės pirmavimas – gerinti
galimybes gauti rizikos
finansavimą siekiant investuoti
į mokslinius tyrimus ir
inovacijas

Prieiga prie
rizikos
finansavimo

Ne

7 KT

Pramonės pirmavimas – didinti
MVĮ diegiamų inovacijų skaičių

Inovacijų
diegimas MVĮ

Taip

8 KT

Visuomenės uždaviniai –
užtikrinti visų žmonių geresnę
sveikatą ir gerovę visą
gyvenimą

Sveikata,
demografiniai
pokyčiai ir
gerovė

Taip

9 KT

Visuomenės uždaviniai –
užtikrinti pakankamą saugaus,
sveiko ir aukštos kokybės
maisto ir kitų biologinių
produktų tiekimą kuriant
našias, tvarias ir efektyviai
išteklius naudojančias pirminės
gamybos sistemas, remiant
susijusias ekosistemų funkcijas
ir biologinės įvairovės
atkūrimą, taip pat
konkurencingas ir mažai
anglies dioksido į aplinką

Aprūpinimas
maistu, tvarus
žemės ūkis, jūrų
ir jūrininkystės
moksliniai
tyrimai ir
bioekonomika

Ne

AR PATEKO Į
MŪSŲ AUDITO
IMTĮ?
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KONKRETŪS TIKSLAI
TRUMPAS
ŠIAME SKYRIUJE
NAUDOTAS
VARIANTAS

AR PATEKO Į
MŪSŲ AUDITO
IMTĮ?

10 KT

Visuomenės uždaviniai –
užtikrinti perėjimą prie
patikimos, prieinamos,
visuomenei priimtinos, tvarios
ir konkurencingos energetikos
sistemos, kuria būtų siekiama
sumažinti priklausomybę nuo
iškastinio kuro, atsižvelgiant į
mažėjantį išteklių kiekį,
didėjančius energijos poreikius
ir klimato kaitą

Saugi, švari ir
efektyviai
naudojama
energija

Taip

11 KT

Visuomenės uždaviniai –
sukurti efektyviai išteklius
naudojančią, klimatui
nekenkiančią ir aplinką
tausojančią, saugią ir
integruotą Europos transporto
sistemą, kuri būtų naudinga
visiems piliečiams, ekonomikai
ir visuomenei

Išmani,
ekologiška ir
integruota
transporto
sistema

Ne

12 KT

Visuomenės uždaviniai –
sukurti efektyvaus išteklių ir
vandens naudojimo ir klimato
kaitos poveikiui atsparią
ekonomiką bei visuomenę,
užtikrinti gamtos išteklių bei
ekosistemų apsaugą ir tvarų
valdymą, taip pat tvarų žaliavų
tiekimą bei naudojimą, siekiant
patenkinti didėjančio pasaulio
gyventojų skaičiaus poreikius,
tausiai naudojantis planetos
gamtos ištekliais ir
ekosistemomis

Klimato politikos
veiksmai,
efektyvus
išteklių
naudojimas ir
žaliavos

Ne

TIKSLO NR.

VISAS TIKSLO TEKSTAS
išskiriančias tiekimo,
perdirbimo ir pardavimo
grandines
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KONKRETŪS TIKSLAI
TIKSLO NR.

VISAS TIKSLO TEKSTAS

TRUMPAS
ŠIAME SKYRIUJE
NAUDOTAS
VARIANTAS

13 KT

Visuomenės uždaviniai –
skatinti geresnį supratimą apie
Europą, teikti sprendimus ir
remti įtraukią, novatorišką ir
mąstančią Europos šalių
visuomenę, atsižvelgiant į
precedento neturinčius
pokyčius ir stiprėjančią
pasaulio regionų tarpusavio
priklausomybę

Europa
besikeičiančiame
pasaulyje –
įtrauki,
Ne
novatoriška ir
mąstanti
visuomenė

14 KT

Visuomenės uždaviniai –
skatinti užtikrinti saugią
Europos šalių visuomenę
atsižvelgiant į precedento
neturinčius pokyčius ir
stiprėjančią pasaulio regionų
tarpusavio priklausomybę bei
grėsmes, kartu stiprinant
Europos laisvės ir teisingumo
kultūrą

Saugi
visuomenė –
Europos ir jos
piliečių laisvės
bei saugumo
apsauga

Ne

15 KT

Pažangos skleidimas ir dalyvių
skaičiaus didinimas –
visapusiškai išnaudoti Europos
talentų potencialą ir užtikrinti,
kad inovacijomis grindžiamos
ekonomikos nauda būtų kuo
didesnė ir tinkamai paskirstyta
visoje Sąjungoje laikantis
pažangumo principo

Dalyvavimo
skatinimas

Ne

16 KT

Mokslas dalyvaujant
visuomenei ir jai skirtas
mokslas – užmegzti veiksmingą
mokslo ir visuomenės sąveiką,
rasti naujų talentų, kurie
galėtų dirbti mokslo srityje, ir
susieti mokslinę kompetenciją
su visuomenės informuotumu
ir atsakomybe

Mokslas
dalyvaujant
visuomenei ir jai
skirtas mokslas

Ne

AR PATEKO Į
MŪSŲ AUDITO
IMTĮ?
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KONKRETŪS TIKSLAI
TIKSLO NR.

VISAS TIKSLO TEKSTAS

TRUMPAS
ŠIAME SKYRIUJE
NAUDOTAS
VARIANTAS

17 KT

Jungtinio tyrimų centro
nebranduolinė tiesioginė
veikla – teikti Sąjungos politikai
įgyvendinti reikalingą vartotojų
poreikius atitinkančią mokslinę
ir techninę paramą, kartu
lanksčiai reaguojant į naujas
politikos reikmes

Jungtinis tyrimų
centras

Ne

18 KT

Europos inovacijos ir
technologijos institutas –
integruoti aukštojo mokslo,
mokslinių tyrimų ir inovacijų
žinių trikampį, taip padidinant
Sąjungos inovacijų pajėgumus
ir sprendžiant visuomenės
uždavinius

Europos
inovacijų ir
technologijos
institutas

Ne

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaita.

AR PATEKO Į
MŪSŲ AUDITO
IMTĮ?
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ESIF
BENDRIEJI TIKSLAI
TIKSLO NR.

VISAS TIKSLO TEKSTAS

TRUMPAS ŠIAME
SKYRIUJE
NAUDOTAS
VARIANTAS

1 BT

Remti ekonomikos augimą
skatinančias investicijas pagal
Sąjungos prioritetus, ypač šiose
srityse: a) mokslinių tyrimų,
plėtros ir inovacijų;
b) energetikos sektoriaus
plėtros pagal energetikos
sąjungos prioritetus;
c) transporto infrastruktūros
plėtros, įrangos ir novatoriškų
transporto technologijų;
d) finansinės paramos per EIF ir
EIB subjektams, turintiems iki
3 000 darbuotojų, ypatingą
dėmesį skiriant MVĮ ir mažoms
vidutinės kapitalizacijos
įmonėms; e) informacinių ir
komunikacinių technologijų
kūrimo ir diegimo; f) aplinkos ir
išteklių efektyvumo;
g) žmogiškojo kapitalo, kultūros
ir sveikatos; h) žemės ūkio,
žvejybos, akvakultūros ir
i) mažiau išsivysčiusių ir
pertvarkos regionų, kitos
pramonės ir paslaugų,
atitinkančių kriterijus gauti EIB
paramą.

Remti
ekonomikos
augimą
skatinančias
investicijas
prioritetinėse
srityse pagal
Sąjungos
prioritetus.

AR PATEKO Į
MŪSŲ AUDITO
IMTĮ?

Taip
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KONKRETŪS TIKSLAI
TIKSLO NR.

VISAS TIKSLO TEKSTAS

TRUMPAS ŠIAME
SKYRIUJE
NAUDOTAS
VARIANTAS

1 KT

Didinti Europos investicijų
banko (EIB) finansavimo ir
investavimo operacijų apimtį
prioritetinėse srityse

Didinti EIB
operacijų apimtį

Taip

2 KT

Didinti Europos investicijų
fondo (EIF) finansavimo
mažosioms ir vidutinėms
įmonėms apimtį

(Šis tikslas
sujungtas su 1 KT
ir nebeaktualus)

Ne

3 KT

Teikti konsultacinę paramą
identifikuojant investicinius
projektus, juos rengiant ir
plėtojant viešojo ir privačiojo
sektorių partneriams, nebūtinai
susijusiems su ESIF
operacijomis per Europos
investavimo konsultacijų centrą
(EIKC)

Teikti
konsultacinę
paramą

Ne

4 KT

Sukurti viešai prieinamą
interneto portalą, kuriame ES
projektų rengėjams bus
suteikta galimybė padidinti
savo projektų matomumą
potencialiems tarptautiniams
investuotojams

Sukurti interneto
portalą

Ne

AR PATEKO Į
MŪSŲ AUDITO
IMTĮ?

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.
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3 skyrius
Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda
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3.1 priedas. Programos ERPF ir SF tikslai

3.62.–3.66.
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Įvadas
3.1. Išlaidomis pagal šią DFP 1b išlaidų kategoriją siekiama mažinti įvairių ES

valstybių narių ir regionų išsivystymo lygio atotrūkį ir stiprinti visų regionų
konkurencingumą. Iš viso pagal šią išlaidų pakategorę 2014–2020 m. laikotarpiu
numatytos išlaidos sudaro 371,4 milijardo eurų (dabartinėmis kainomis), o tai sudaro
34 % visos DFP. Kaip parodyta 3.1 diagramoje, 2019 m. pabaigoje mokėjimai sudarė
139,7 milijardo eurų.

3.1 diagrama. Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda: 2014–
2019 m. dabartinių DFP įsipareigojimų mokėjimai, išreikšti kaip DFP
mokėjimų pagal visas išlaidų kategorijas dalis, ir pasiskirstymas
Sanglauda
139,7
(22,0 %)

(milijardais eurų)

ERPF
71,3 (51,1 %)

635,9

milijardo
eurų

Sanglaudos fondas
29,2 (20,9 %)
ESF
37,6 (26,9 %)
EPLSAF
1,5 (1,1 %)

Pastaba. Dėl apvalinimo skaičių sumos gali nesutapti su nurodytomis bendromis sumomis.
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis.
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Apimtis ir metodas
3.2. Priedėlyje aprašoma metodika, taikyta rengiant šį skyrių.
3.3. Iš keturių ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos programų atrinkome
dvi: Europos regioninės plėtros fondą (ERPF) ir Sanglaudos fondą (SF), sudarančius
72 % pagal šią DFP išlaidų kategoriją atliktų mokėjimų (žr. 3.1 diagramą).

3.4. 3.1 priede išvardijami visi ERPF ir SF tikslai ir pabrėžiami tie, kuriuos

pasirinkome peržiūrėti šiame skyriuje. Apskritai pasirinkome vieną konkretų ERPF tikslą
ir tris bendrus ERPF ir SF tikslus.

3.5. Šis skyrius iš esmės pagrįstas Komisijos informacijos peržiūra, kurią papildo

mūsų pačių audito ir peržiūros ataskaitų išvados, jei tokių yra. Savo šaltinius nurodome
visame tekste.

3.6. Šiame skyriuje daugiausia dėmesio skiriama ERPF ir SF veiksmingumui šiuo DFP

laikotarpiu iki 2019 m. pabaigos. Atsižvelgdami į ilgą sanglaudos programų
įgyvendinimo laikotarpį ir jų daugiametį pobūdį, rėmėmės atitinkamais ankstesnių
metų duomenimis, pavyzdžiui, Komisijos vertinimais ir mūsų pačių audito ataskaitomis
bei apžvalgomis.
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ERPF ir SF
ERPF ir SF tikslas ir veikimas

3.7. Šiame skyriuje aptariame dviejų pagrindinių Europos struktūrinių ir investicinių
fondų (ESIF), ERPF ir SF, veiksmingumą. ERPF ir SF parama skiriama ES ekonominės,
socialinės ir teritorinės sanglaudos politikai (ES sanglaudos politikai), kuria siekiama
stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą ES mažinant skirtingų regionų išsivystymo
lygio skirtumus. 3.2 diagramoje apžvelgiami pagrindiniai ERPF ir SF elementai.

3.8. ERPF apima visas valstybes nares ir jame daugiausia dėmesio skiriama kelioms

pagrindinėms prioritetinėms sritims, pavyzdžiui, inovacijoms ir moksliniams tyrimams,
mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) rėmimui ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų
ekonomikai. 2019 m. Komisija iš ERPF biudžeto paskirstė 31,1 milijardo eurų. Iš SF
teikiama parama valstybėms narėms 1, kurių bendrosios nacionalinės pajamos (BNP)
vienam gyventojui yra mažesnės nei 90 % ES vidurkio. Iš SF daugiausia finansuojami
projektai, susiję su transeuropiniais transporto tinklais ir aplinkosauga. 2019 m. jo
biudžetas sudarė 11,5 milijardo eurų.

3.9. Šiuos du fondus pasidalijamojo valdymo būdu valdo Komisija ir valstybės narės.

Tiek ERPF, tiek SF įgyvendinami pagal valstybių narių parengtas ir Komisijos patvirtintas
veiksmų programas (VP).

3.10. ES sanglaudos politika turi 11 teminių tikslų. Šiame skyriuje daugiausia

dėmesio skiriama keturiems teminiams tikslams (3.4 dalis); pirmieji trys yra susiję su
abiem fondais, o paskutinysis – su ERPF:
o

perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos rėmimas;

o

aplinkos išsaugojimas ir apsauga ir efektyvaus išteklių naudojimo skatinimas;

o

tvaraus transporto skatinimas ir tinklų infrastruktūros gerinimas;

o

MVĮ konkurencingumo didinimas.

1

Bulgarija, Čekija, Estija, Graikija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Portugalija,
Rumunija, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija. Ispanija galėjo gauti SF pereinamojo laikotarpio
paramą 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu.
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3.2 diagrama. ERPF ir SF apžvalga
Poreikiai
ERPF: mažinti įvairių regionų
išsivystymo lygio skirtumus ir
nepalankiausias sąlygas turinčių
regionų atsilikimą
SF: mažinti ekonominius ir socialinius
skirtumus ir skatinti darnų vystymąsi
aplinkos ir transeuropinių tinklų
transporto srityje

Tikslai
Bendrasis ERPF / SF tikslas: mažinti
įvairių regionų, ypač nepalankioje
padėtyje esančių regionų,
išsivystymo lygio skirtumus ir
prisidėti prie strategijos
„Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo.
Šiame skyriuje aptariami šie
konkretūs tikslai (KT):
• 3 KT: padidinti MVĮ
konkurencingumą
• 4 KT: remti perėjimą prie mažo
anglies dioksido kiekio
technologijų ekonomikos visuose
sektoriuose*
• 6 KT: išsaugoti ir apsaugoti
aplinką ir skatinti efektyvų
išteklių naudojimą*
• 7 KT: skatinti tvarų transportą ir
pašalinti kliūtis pagrindinėse
tinklo infrastruktūrose*
Taikoma ir ERPF, ir SF

ES aplinkybės:
• ES strategija (pavyzdžiui, „Europa
2020“)
• Europos ekonomikos valdymas
(pavyzdžiui, Europos semestro
metu paskelbta KŠSR)
• ES politika (pavyzdžiui, klimato,
energetikos, narystės ir
kaimynystės ir kt.)
• politikos suderinamumas su
kitomis ES priemonėmis (pvz.,
ESIF, EITP)
• paramos supaprastinimas ir
lankstumas siekiant patenkinti
atsirandančius poreikius

2014–2020 m. ES fondų biudžete
numatyta:
ERPF: 199,1 milijardo eurų
SF: 62,2 milijardo eurų
2014–2020 m. ES fondų biudžete
numatyta:
• 3 KT: 37,1 milijardo eurų
• 4 KT: 38,7 milijardo eurų
• 6 KT: 34,7 milijardo eurų
• 7 KT: 56,7 milijardo eurų
ERPF ir SF bendro finansavimo
norma yra nuo 50 % iki 85 %
Šaltinis: Sanglaudos atvirųjų duomenų
platforma

Šaltinis: Audito Rūmai.

Pavyzdžiai:
•

3 KT: užimtumo lygio
padidėjimas

•

4 KT: išmetamų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekio
sumažinimas

•

6 KT: potvynių ir miškų gaisrų
tikimybės ir padarinių
sumažinimas

•

7 KT: kelionės laiko
sutrumpėjimas, didesnis
kelionės saugumas ir geresnė
jos kokybė

Valstybių narių aplinkybės:
• ekonominė ir politinė padėtis
• regioniniai skirtumai
• tarpregioninis bendradarbiavimas
• valstybių narių prioritetai ir
strategijos
• administraciniai pajėgumai
• piliečių dalyvavimas formuojant
politiką
Kiti išorės veiksniai:
• pasaulinės finansinės,
ekonominės, sveikatos sąlygos
• globalizacija
• darnaus vystymosi tikslai

Procesai
Valdymo būdas
Pasidalijamasis valdymas
Dalyviai
Komisija (REGIO GD), vadovaujančioji
institucija, tvirtinančioji institucija,
audito institucija, stebėsenos
komitetas.
Veiklos rūšys

Indėliai

Numatomi rezultatai

Aplinkybės ir išorės veiksniai

Pavyzdžiai:
•

3 KT: parama įmonėms dotacijų
arba konsultavimo paslaugų
forma

•

4 KT: investicijos į
atsinaujinančiuosius energijos
šaltinius, vėjo jėgainių parkus ir
fotovoltinių plokščių įrengimą
namų ūkiuose

•

6 KT: investicijos į atliekų
apdorojimo įrenginius

•

7 KT: investicijos į TEN-T
transporto projektus

Numatomi indėliai / išdirbiai
Pavyzdžiai:
•

3 KT: privačios investicijos,
atitinkančios viešąją paramą
įmonėms

•

4 KT: geresnio energijos
vartojimo klasei priskiriamų
namų ūkių ir viešųjų pastatų
skaičius

•

6 KT: papildomas gyventojų,
kuriems buvo pagerintas
nuotekų valymas, skaičius

•

7 KT: naujos / rekonstruotos /
modernizuotos geležinkelio
linijos
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Paskelbta informacija apie veiksmingumą

3.11. Komisija ne tik teikia metines veiksmingumo ataskaitas metinėje valdymo ir

veiksmingumo ataskaitoje (MVVA), programų ataskaitose ir metinėse veiklos
ataskaitose (MVA) (žr. 1.3 dalį), bet ir kas trejus metus skelbia sanglaudos ataskaitą dėl
pažangos, padarytos siekiant ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos politikos
tikslo 2. Vadovaudamasi Bendrųjų nuostatų reglamentu (BNR) Komisija taip pas skelbia
metines suvestines ataskaitas, kurios yra grindžiamos valstybių narių metinėmis
įgyvendinimo ataskaitomis, pakaitomis su strateginėmis ataskaitomis (2017 ir
2019 m.).

3.12. Siekiant veiksmingumą nuosekliai vertinti VP lygmeniu, teisės aktuose

numatyti finansiniai, išdirbio ir rezultato rodikliai 3. Savo metinėse programų
ataskaitose Komisija praneša apie 72 rodiklius. Apie šiuos bendrus VP rodiklius ji taip
pat praneša atvirųjų duomenų platformoje (viešoje duomenų bazėje, kurioje nuolat
kaupiama informacija apie finansus ir pasiekimus įgyvendinant ESIF 2014–2020 m.). Be
to, valstybės narės apibrėžė savo konkrečius VP rodiklius, kurių pagal jų pobūdį
negalima apibendrinti visoje ES. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ERPF ir SF
veiksmų programose stebėjimo tikslais nurodoma apie 13 000 konkrečių rodiklių, po
lygiai suskirstytų į bendruosius rodiklius ir konkrečių programų rodiklius.

3.13. Iš šių rodiklių gautą informaciją papildo įvairių vertinimų ir tyrimų, kuriuose

analizuojami 2007–2013 m. laikotarpio rezultatai ir 2014–2020 m. sanglaudos politikos
programų programavimo ir įgyvendinimo ankstyvieji etapai, rezultatai. Ex post
vertinimai yra parengti taip, kad Komisija galėtų atsižvelgti į patirtį, įgytą planuojant
būsimas programas. Tačiau 3.3 diagrama rodo, kad, atsižvelgiant į šių vertinimų
atlikimo laiką, yra per vėlu, kad įgyta patirtis turėtų poveikį dabartiniam arba vėlesniam
programavimo laikotarpiui. Pavyzdžiui, 2014–2020 m. ex post vertinimų rezultatai
turėtų būti pateikti iki 2025 m. pabaigos, kaip reikalaujama pagal BNR. Tuo metu bus

2

Naujausia yra Europos Komisijos septintoji ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos
ataskaita, 2017 m.

3

Europos Sąjungos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, L 347/320, 2013 12 20, 27 straipsnyje
pažymima, kad rodikliai yra trijų rūšių: a) finansiniai rodikliai, susiję su paskirstytomis
išlaidomis; b) išdirbio rodikliai, susiję su remiamais veiksmais, ir c) rezultato rodikliai, susiję
su atitinkamu prioritetu.
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penktieji 2021–2027 m. programavimo laikotarpio metai ir tikėtina, kad Komisija bus
gerokai pasistūmėjusi rengdama teisės aktų pasiūlymus laikotarpiui po 2027 m.4

3.3 diagrama. Pagrindinių vertinimų atlikimo laikas ir aprėptis
DFP
2014–2020 m.

DFP
2007–2013 m.
2008

2010

2012

Taikymo laikotarpis

2015

2017

DFP
2021–2027 m.
2019

2022

2024

2026

Paskelbimas
Ex post vertinimas (14 darbo paketų)
Didelių transporto projektų ex post
vertinimas
Vykdomi VP vertinimai

Šaltinis: Audito Rūmai.

3.14. 2007–2013 m. laikotarpiu buvo atliktas ERPF / SF ex post vertinimas5. Nors

vertinimu buvo siekiama nustatyti bendrą programų poveikį ir padaryti kokybines
bendras išvadas, jame nepadaryta išvada dėl tikslų ar tikslinių reikšmių įgyvendinimo.
Vertinime taip pat sistemingai nebuvo analizuota ERPF / SF finansavimo ir ES sektorių
politikos įgyvendinimo sinergija, kuri būtų padėjusi atskleisti sanglaudos politikos
indėlį, siekiant strategijos „Europa 2020“ strateginių tikslų.

3.15. 2014–2020 m. laikotarpio teisės aktuose nenumatomi ERPF ir SF laikotarpio
vidurio vertinimai ES lygmeniu. Vietoj to reikalaujama, kad valstybės narės parengtų
vertinimo planą ir atliktų bent po vieną poveikio vertinimą kiekvienoje savo veiksmų
programų prioritetinėje kryptyje.

4

Audito Rūmai, apžvalginis pranešimas, 2019 m. „Veiksmingas veiklos vykdymas sanglaudos
srityje“, 110 ir 113 dalys, kuriose cituojamas Komisijos atliktas 2007–2013 m. sanglaudos
politikos programų ex post vertinimas, daugiausia dėmesio skiriant Europos regioninės
plėtros fondui (ERPF), Europos socialiniam fondui (ESF) ir Sanglaudos fondui (SF) – 12 darbo
paketas „Įgyvendinimo sistema“.

5

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas (2016)318 final, ERPF ir SF 2007–2013 m. ex post
vertinimas.
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3.16. Tolesniuose skirsniuose pirmiausia nagrinėjame veiksmingumo informaciją

dviejų fondų (ERPF ir SF), į kuriuos nusprendėme sutelkti dėmesį šiame skyriuje,
lygmeniu. Tada pateikiame daugiau informacijos apie veiksmingumo aspektus,
susijusius su pasirinktais keturiais teminiais tikslais (3.10 dalis). Visais atvejais
pradedame nuo stebėjimo rodiklių analizės ir, esant galimybei, ją papildome kita
informacija. Galiausiai, mes taip pat pateikiame su veiksmingumu susijusius rezultatus,
kuriuos gavome, rengdami 2019 m. patikinimo pareiškimą, patikrinę projektų imtį.
Vertinant veiksmingumą, reikėtų atsižvelgti į tris svarbius veiksnius:
1)

Sanglaudos politikoje, kuriai būdingi didelio masto infrastruktūros projektai, nuo
programos pradžios, jos įgyvendinimo ir išdirbių bei rezultatų realizavimo gali
praeiti nemažai laiko. Nesitikima, kad programavimo laikotarpiu pažanga bus
tolygi, o apčiuopiami rezultatai dažnai gali būti pasiekti tik praėjus keleriems
metams po programavimo laikotarpio pabaigos. Pažangą taip pat gali paveikti
gana žemas sanglaudos politikos įgyvendinimo lygis, palyginti su likusia ES
biudžeto dalimi. Dėl šių veiksnių, taip pat dėl to, kad įgyvendinimo laikotarpiu iki
2023 m. pabaigos naujausi turimi duomenys susiję su 2018 m. pabaiga, šiame
etape sunkiau padaryti išvadą dėl pasiektų tikslų.

2)

Sanglaudos politikos tikslams, pavyzdžiui, susijusiems su užimtumo lygiu,
ekonomikos vystymusi, klimatu ir energetika, didelę įtaką daro įvairūs išorės
veiksniai Europoje ir pasaulyje. Daugelyje valstybių narių sanglaudos politikos
finansavimas paprastai sudaro nedidelę šiems klausimams skirtų lėšų dalį, todėl
gali turėti tik labai nedidelį poveikį šių valstybių narių pažangai siekiant šių tikslų.

3)

ES turi įvairių politikos priemonių savo aukšto lygio sanglaudos politikos tikslams
pasiekti, kurių vieną dalį sudaro ERPF ir SF. Šiems tikslams įgyvendinti taip pat
numatytos kitos lėšos ir teisėkūros iniciatyvos. Dažnai neįmanoma atskirti
skirtingų politikos priemonių poveikio pažangai siekiant tikslų.

3.17. Taip pat svarbu pažymėti, kad, nors rengdami savo patikimo pareiškimą

tikrinome kai kurių projektų veiksmingumo aspektus (3.59–3.61 dalys), Komisijos
pateiktos veiksmingumo informacijos, pavyzdžiui, rodiklių ir vertinimų, audito
neatlikome.
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ERPF ir SF veiksmingumo vertinimas remiantis paskelbta
veiksmingumo informacija
Bendros pastabos

3.18. 3.4 diagramoje pateikiama visų ERPF ir SF rodiklių, įtrauktų į programų

ataskaitas, apžvalga. 3.5 diagramoje pateikiami su ERPF ir SF bendruoju tikslu susiję
rodikliai. Išsamesnės kiekvieno konkretaus tikslo apžvalgos pateikiamos
3.6 diagramoje, 3.7 diagramoje, 3.8 diagramoje ir 3.9 diagramoje.

3.19. 1.24 dalyje aptariame keletą bendrų apribojimų6, taikomų aiškinant šiuos

rodiklius. Visų pirma, mūsų vertinimas, ar tam tikras rodiklis įgyvendinamas pagal
planą, yra susijęs su tikimybe, ar bus pasiekta to rodiklio tikslinė reikšmė. Atliekant šį
vertinimą neatsižvelgiama nei į tai, ar (ir kaip glaudžiai) konkretus rodiklis yra susijęs su
ERPF ir SF veikla ir tikslais, nei į tai, ar šiam rodikliui nustatyta tikslinė reikšmė yra
pakankamai ambicinga. Todėl tai tik pirmas žingsnis analizuojant ERPF ir SF
veiksmingumą. Taip pat neatlikome pagrindinių duomenų patikimumo audito, tačiau
tai aptariame 1 skyriuje (žr. 1.13–1.23 dalis).

3.20. Iš viso yra 72 rodikliai. Iš jų devyni (susiję su ERPF ir SF bendruoju tikslu) yra

Eurostato rodikliai: penki taikomi tik ERPF ir keturi yra bendri abiem programoms. Likę
63 rodikliai (45 susiję su ERPF ir 18 – su SF) grindžiami bendrais rodikliais, naudojamais
valstybių narių veiksmų programose. Jais pateikiami 2018 m. pabaigoje gauti
duomenys (2019 m. duomenų nebus iki 2021 m.). Mūsų analizė rodo, kad sėkmingai
siekiama šiek tiek daugiau nei trečdalio rodiklių tikslinių reikšmių, o maždaug pusės jų –
nesėkmingai 7. Dėl likusių rodiklių nebuvo įmanoma padaryti išvados. Iš devynių
rodiklių, susijusių su bendraisiais tikslais, sėkmingai įgyvendinami tik du. Maždaug
trečdaliui rodiklių nustatyta 2018 m. tarpinė reikšmė. Dauguma šių tarpinių reikšmių
(70 %) buvo pasiektos arba, tikėtina, bus pasiektos netrukus.

6

Taip pat žr. 2018 m. metinės ataskaitos 3.21–3.35 dalis.

7

Išsamiau apie tai, kaip įvertinome pažangą pagal rodiklius, žr. 1.25 dalį.

93

3.4 diagrama. Sanglaudos rodiklių apžvalga

Ar, remiantis Komisijos duomenimis, ERPF ir SF rodiklių tikslinių
reikšmių siekiama pagal planą?
Indėlis ir
išdirbis

Programos rezultatų
rodikliai
Rezultatas

Poveikis

Bendrasis tikslas
Konkretus tikslas
„Perėjimo prie mažo anglies dioksido
kiekio technologijų ekonomikos
rėmimas“
Konkretus tikslas
„Aplinkos išsaugojimas ir apsauga bei
išteklių naudojimo efektyvumo
skatinimas“
Konkretus tikslas
„Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių
pagrindinėse tinklo infrastruktūrose
šalinimas“
Konkretus tikslas
„MVĮ konkurencingumo didinimas“

Kiti konkretūs tikslai

Ar rodiklių tikslinių reikšmių siekiama pagal planą?
TAIP

NE

NEAIŠKU

Rodikliai su kiekybinėmis tikslinėmis reikšmėmis
Rodikliai be kiekybinių tikslinių reikšmių

Pastaba. Mūsų analizė grindžiama Komisijos duomenimis, kurių audito neatlikome.
Pirmiau pateikta informacija apie tai, ar rodiklių siekiama pagal planą, yra susijusi su mūsų atliktu
tikimybės, ar atitinkamo rodiklio tikslinė reikšmė bus pasiekta, vertinimu. Tačiau rodikliui įtakos gali
neturėti pagal programą įgyvendinti veiksmai arba jis gali būti nesusijęs su programos tikslu, o jo tikslinė
reikšmė gali neatspindėti tinkamo užmojo. Todėl tai, jog rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą,
nebūtinai reiškia, kad pati programa yra tinkamai įgyvendinama, kad būtų pasiekti jos tikslai. Taip pat žr.
priedėlį (18 dalį).
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis.
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3.5 diagrama. Su ERPF ir SF bendraisiais tikslais susijusių rodiklių
apžvalga
Ar, remiantis Komisijos duomenimis, rodiklių tikslinių reikšmių
siekiama pagal planą?
Indėlis ir išdirbis
susiję su
bendruoju
tikslu

Rezultatas

Poveikis

taip
ne
neaišku

Su ERPF ir SF bendruoju tikslu susiję rodikliai
Rodiklis
Užimtumo lygis pagal lytį,
20–64 m. amžiaus grupė

Bendros vidaus išlaidos MTTP

Pažanga siekiant tikslinės
reikšmės

54 % (2018)
2016

Atsinaujinančiųjų išteklių
energijos dalis bendrame
galutiniame energijos
suvartojime
Ekonomikos energijos vartojimo
intensyvumas. Pirminis energijos
suvartojimas
Ekonomikos energijos vartojimo
intensyvumas. Galutinis energijos
suvartojimas
Švietimo ir mokymo įstaigų
nebaigę asmenys pagal lytį
Tretinio išsilavinimo lygis pagal
lytį, 30–34 m. amžiaus grupė

Žmonės, kuriems gresia skurdas
arba socialinė atskirtis

2020

9 % (2018)
2016

Išmetamas šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekis, baziniai
metai – 1990 m.




taip

2020

39 % (2018)

ne

2020

Netaikoma (realus tikslas: ↘, ir ne ↗)
pradinė reikšmė: 1082,2 mln. tne
(2015 m.)
tikslinė reikšmė: 1086 mln. tne (2020 m.)
2015 duomenys:2020
naujausi
1124,1 mln. tne
(2018 m.)

N/A (2018)

50 % (2018)

2014

2020

100 % (2018)
2014


ne

poveikis


poveikis


ne

poveikis


ne


neaišku


taip

poveikis

poveikis

poveikis

2020

30 % (2018)
2015

poveikis

2020

0 % (2018)
2015

poveikis



ne

2015

Tipas

2020

22 % (2018)
2016

Ar rodiklių
siekiama
pagal planą?


ne

2020

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis.

poveikis
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3.21. Apskritai didžioji dauguma rodiklių yra išdirbio rodikliai, o kiti yra rezultato

arba poveikio rodikliai (žr. 3.4 diagramą). Iš viso 40 % išdirbio rodiklių siekiama pagal
planą. Rezultato ir poveikio rodiklių atveju – 10 %. Pastebėjome, kad, palyginti su iš
pradžių nustatytomis tikslinėmis reikšmėmis, tam tikros reikšmės buvo sumažintos
(žr. 3.26, 3.34 ir 3.42 dalis). Pradėjome auditą, susijusį su veiksmingu Komisijos
sukurtos veiksmingumo sistemos veikimu, įskaitant tikslinių reikšmių nustatymo,
tvirtinimo ir keitimo procesus; audito rezultatus planuojame pateikti 2021 m.

3.22. Programų veiklos apžvalgoje (pridedamoje prie 2019 m. MVVA) Komisija

pateikia kai kurių iš šių rodiklių prognozes. Šios prognozės pagrįstos informacija, kurią
kasmet teikia už programas atsakingos institucijos, ir jomis remiantis nustatomi tikėtini
atrinktų projektų, kurie vykdomi, bet dar nebaigti, išdirbiai. Iš esmės šios prognozės yra
geresnės nei duomenys apie iki šiol pasiektus rezultatus8.

Strategijos „Europa 2020“ tikslai; laikotarpio vidurio veiksmingumo peržiūra

3.23. Strategija „Europa 2020“ yra 2010–2020 m. laikotarpio ES aukšto lygio

strategija. 2014–2020 m. laikotarpiui Komisija nustatė devynis rodiklius, pagal kuriuos
vertinama pažanga siekiant šios strategijos tikslų užimtumo, MTTP, klimato kaitos ir
energetikos, švietimo ir skurdo bei socialinės atskirties mažinimo srityse 9. Komisijos
teigimu 10, remiantis 2018 m. duomenimis, užimtumo ir švietimo tikslinės reikšmės
greičiausiai bus pasiektos, o pažanga siekiant MTTP, skurdo mažinimo ir socialinės
įtraukties tikslinių reikšmių atsilieka ir vargu ar jos bus pasiektos.

8

Europos Komisija, 2019 m. ES biudžeto MVVA, 1 priedas (PVA), 2020 m. birželio mėn.

9

Išsami informacija apie grupes pateikiama https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Europe_2020_headline_indicators#The_Europe_2020_strategy.

10

Europos Komisija, Eurostatas, 2019 m. Smarter, greener, more inclusive? Strategijos
„Europa 2020“ rodikliai.
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3.24. 2019 m. gruodžio mėn. Komisija, remdamasi valstybių narių 2018 m.

metinėmis įgyvendinimo ataskaitomis, atliko VP 11 laikotarpio vidurio veiksmingumo
peržiūrą. Peržiūros tikslas – nustatyti, kokiu mastu kiekviena konkreti VP pasiekė
nustatytas tarpines reikšmes ir ar galima būtų panaudoti 6 % veiklos lėšų rezervą 12.
Atlikus peržiūrą padaryta išvada 13, kad prioritetai, kurie sudarė 82 % viso veiklos lėšų
rezervo, įvertinti kaip įgyvendinami patenkinamai. Savo 2019 m. MVA REGIO GD
pranešė, kad daugiau kaip 80 % VP buvo įvertintos kaip „geros“ arba „priimtinos“.
Likusi 41 programa buvo apibūdinta kaip „patirianti sunkumų“, o REGIO GD pradėjo jas
atidžiai stebėti 14. Rengdami šią ataskaitą, neatlikome Komisijos vertinimo audito; vis
dėlto šis klausimas bus nagrinėjamas audite, nurodytame 3.20 dalies pabaigoje.

Perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos
rėmimas

3.25. 3.6 diagramoje apžvelgiami programų ataskaitų rodikliai, susiję su tikslu

remti perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos visuose
sektoriuose.

3.26. Tik vieno rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą: ERPF rodiklis

„Geresnio energijos vartojimo klasei priskiriamų namų ūkių skaičius“ yra 35 % didesnis
nei nustatyta 2018 m. tarpinė reikšmė. Kitų devynių rodiklių tikslinių reikšmių siekiama
ne pagal planą, nors 2023 m. septyniems iš jų valstybės narės, Komisijai pritarus,
tikslinę reikšmę sumažino.

11

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013, L 347/320, 2013 12 20, 21 straipsnį.

12

Europos Komisija, REGIO GD, 2019 m. metinė veiklos ataskaita, 2020 m. birželio mėn.

13

Europos Komisija, 2019 m. ES biudžeto MVVA, 2020 m. birželio mėn.

14

Europos Komisija, REGIO GD metinė veiklos ataskaita, pastaba: vertinimas grindžiamas
REGIO GD parengta programų veiksmingumo metodika, pagrįsta metinių įgyvendinimo
ataskaitų ir įsipareigojimų panaikinimo rizikos pagal atskiras veiksmų programas vertinimu.
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3.6 diagrama. Su mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika
susijusių rodiklių apžvalga
Ar, remiantis Komisijos duomenimis, rodiklių tikslinių reikšmių siekiama
pagal planą?
Indėlis ir išdirbis
taip
ne
neaišku

Rezultatas

Poveikis

Su perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos rėmimu
susiję rodikliai
Rodiklis
Papildomi atsinaujinančiosios energijos
gamybos pajėgumai (Sanglaudos fondas)
Papildomi atsinaujinančiosios energijos
gamybos pajėgumai (ERPF)
Geresnio energijos vartojimo klasei
priskiriamų namų ūkių skaičius
(Sanglaudos fondas)
Geresnio energijos vartojimo klasei
priskiriamų namų ūkių skaičius (ERPF)
Viešųjų pastatų metinio pirminės energijos
suvartojimo sumažėjimas (Sanglaudos
fondas)
Viešųjų pastatų metinio pirminės energijos
suvartojimo sumažėjimas (ERPF)
Papildomų energijos vartotojų,
prisijungusių prie pažangiųjų tinklų,
skaičius (Sanglaudos fondas)
Papildomų energijos vartotojų,
prisijungusių prie pažangiųjų tinklų,
skaičius (ERPF)
Numatomas ŠESD (šiltnamio efektą
sukeliančių dujų) sumažėjimas (Sanglaudos
fondas)
Numatomas ŠESD (šiltnamio efektą
sukeliančių dujų) sumažėjimas (ERPF)

Pažanga siekiant tikslinės
reikšmės
9 % (2018)
2014


2023

15 % (2018)
2014

tarpinė reikšmė
100 % (2018)

2023

13 % (2018)
2014

2023

26 % (2018) tarpinė reikšmė
19 % (2018)

2014

2023

16 % (2018)
2014

2023

5 % (2018)
2014

2023

8 % (2018)
2014

2023

0 % (2018)
2014

2023

5 % (2018)
2014

2023

6 % (2018)
2014

2023

Ar rodiklių
siekiama pagal
planą?

Tipas



išdirbis



išdirbis



išdirbis



išdirbis



rezultatas



rezultatas



išdirbis



išdirbis



rezultatas



rezultatas

ne
ne
ne

taip
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis.
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ES lėšos klimato ir energetikos tikslams pasiekti yra numatytos, tačiau sunku
nustatyti jų ekonominį veiksmingumą

3.27. Siekdama 2020 m. ir 2030 m. klimato ir energetikos ES tikslų, Komisija 2014–

2020 m. įsipareigojo panaudoti bent kas penktą ES biudžeto eurą klimato politikai.
ERPF taisyklėse 15 reikalaujama, kad tam tikra nacionalinių ERPF išteklių dalis būtų
skiriama mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos projektams: 20 %
labiau išsivysčiusiuose regionuose, 15 % pereinamojo laikotarpio regionuose ir 12 %
mažiau išsivysčiusiuose regionuose.

3.28. Komisijos teigimu, valstybės narės gerokai viršijo šį minimalų 1 su 5 santykį ir

į mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką 2014–2020 m. iš ERPF ir SF
numatyta investuoti 40 milijardų eurų. Tai dvigubai daugiau nei ankstesniu finansavimo
laikotarpiu šioje srityje išleista suma 16. Savo specialiojoje ataskaitoje šia tema 17
patvirtinome, kad kas penkto biudžeto euro skyrimas lėmė didesnį ir tikslingesnį kovos
su klimato kaita veiksmų finansavimą iš ERPF ir SF. Reaguodama į COVID protrūkį, ES
nustatė priemones, kuriomis didinamas valstybių narių lankstumas naudojant ESI
fondų lėšas 18. Pavyzdžiui, atsisakyta reikalavimo skirti fiksuotą ESI fondų finansavimo
dalį svarbiausiems klausimams 19. Tačiau pasiūlyme numatytas lankstumas gali turėti
įtakos ES gebėjimui pasiekti iš pradžių veiksmų programose nustatytus tikslus 20.

3.29. Patikimas finansų valdymas susijęs ne tik su lėšų panaudojimu. Komisija

paskelbė gaires, kuriose nurodoma, kaip padidinti investicijas į energijos vartojimo
efektyvumą pastatuose, įskaitant jų ekonominį veiksmingumą. Specialiojoje ataskaitoje

15

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl
Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir
darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB)
Nr. 1080/2006.

16

Europos Komisija, REGIO GD interneto svetainė,
https://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/themes/low-carbon-economy/.

17

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 31/2016 „Panaudoti kas penktą ES biudžeto eurą
klimato politikai: vykdomas ambicingas darbas, tačiau yra rimta rizika, kad tikslai nebus
pasiekti“.

18

Europos Sąjunga, Reglamentas (ES) 2020/558, L130/1, 2020 4 24.

19

Europos Sąjunga, Reglamentas (ES) 2020/558, L130/1, 2020 4 24, 25a straipsnio 5 dalis.

20

Audito Rūmų nuomonė Nr. 3/2020 dėl ES reglamento dėl Europos struktūrinių ir investicijų
fondų lėšų naudojimo reaguojant į COVID-19 protrūkį dalinio pakeitimo.
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dėl pastatų energijos vartojimo efektyvumo 21 pateikėme gerosios praktikos pavyzdžių:
finansinių priemonių derinimą su dotacijomis ir pagalbos dydžio moduliavimą, siekiant
padidinti privačiojo finansavimo sverto poveikį ir sumažinti savaimingumo efekto riziką.
Vis dėlto sunku nustatyti, ar šios lėšos buvo panaudotos ekonomiškai.

3.30. 3.1 langelyje pateikiami kiti su ekonominiu veiksmingumu susiję klausimai,

apie kuriuos Audito Rūmai pranešė specialiosiose ataskaitose.

3.1 langelis
Audito Rūmų nurodyti probleminiai klausimai, susiję su veiksmų,
kuriais siekiama klimato ir energetikos tikslų, ekonominiu
veiksmingumu
Per daug subsidijuojamos pradinės paramos vėjo ir saulės fotovoltinės įrangos
diegimui schemos padengtos didesnėmis elektros kainomis ir (arba) valstybės
deficito sąskaita 22.
Nepakankamas tarpregioninis bendradarbiavimas ir keitimasis patirtimi.
Pavyzdžiui, dėl susiskaidžiusios energijos vidaus rinkos vėluojama investuoti į
tinklus, įskaitant tinklų sujungimo infrastruktūrą. Tai trukdo naudoti
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir plėtoti valstybių narių sąveiką 23.
Nors dauguma audituotų valstybių narių rengdamos projektus naudojo sąnaudų ir
naudos analizę bei modelius, reikia tobulinti sprendimus, kuriuos Europos aplinkos
agentūra (EAA) nurodė kaip ekonomiškai efektyvius 24.
Valstybės narės projektus rinkosi daugiausia vadovaudamosi pirmumo principu,
neįvertinusios jų santykinių sąnaudų ir naudos25.

21

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 11/2020 „Pastatų energijos vartojimo efektyvumas:
vis dar reikia daugiau dėmesio skirti ekonominiam veiksmingumui“.

22

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 08/2019 „Elektros gamyba iš vėjo ir saulės energijos.
Norint pasiekti ES tikslus, būtina imtis reikšmingų veiksmų“.

23

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 08/2019 „Elektros gamyba iš vėjo ir saulės energijos.
Norint pasiekti ES tikslus, būtina imtis reikšmingų veiksmų“.

24

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 25/2018 „Potvynių direktyva: pažanga vertinant riziką,
kartu planuojant ir tenkinant poreikį gerinti padėtį“.

25

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 11/2020 „Pastatų energijos vartojimo efektyvumas:
vis dar reikia daugiau dėmesio skirti ekonominiam veiksmingumui“.
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ES finansavimas ne visada veiksmingai naudojamas klimato tikslams siekti

3.31. Sanglaudos politika yra viena iš ES politikos priemonių, prisidedančių siekiant

klimato ir energetikos tikslų. Esama aiškių požymių, kad ES 2030 m. klimato ir
energetikos tikslų nepasieks. Komisijos teigimu 26, mažinant neigiamą gamtos išteklių
naudojimo poveikį aplinkai padaryta tik nedidelė pažanga. Savo specialioje ataskaitoje
dėl pastatų energijos vartojimo efektyvumo 27 pažymime, kad ES 2020 m. energijos
vartojimo efektyvumo tikslinės reikšmės nebus pasiektos. Kito audito metu 28
nustatėme, kad po 2014 m. tiek vėjo, tiek saulės fotovoltinės energijos sektoriuose
pažanga sulėtėjo. Pusei ES valstybių narių kilo pavojus, kad iš atsinaujinančiosios
energijos nebus pagaminta pakankamai elektros energijos, kad būtų pasiektos 2020 m.
tikslinės reikšmės. Savo padėties apžvalgoje dėl ES veiksmų energetikos ir kovos su
klimato kaita srityse nurodėme, kad valstybių narių prognozuojamas išmetamo
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas nesiekia 40 % 2030 m. tikslinės
reikšmės 29.

3.32. EAA ir Europos Parlamento ataskaitos atitinka mūsų išvadas. 2019 m.

ataskaitoje 30 EAA pabrėžė, kad dabartinio pažangos tempo nepakaks 2030 m. ir
2050 m. klimato ir energetikos tikslams pasiekti. Europos Parlamentas31 pažymėjo, kad
ES greičiausiai nepasieks savo pagrindinių 2030 m. klimato ir energetikos tikslų.

26

Europos Komisija, informacijos suvestinė „Semestro DVT“,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/862574/Factsheet_Se
mester_SDGs.pdf.

27

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 11/2020 „Pastatų energijos vartojimo efektyvumas:
vis dar reikia daugiau dėmesio skirti ekonominiam veiksmingumui“.

28

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 08/2019 „Elektros gamyba iš vėjo ir saulės energijos.
Norint pasiekti ES tikslus, būtina imtis reikšmingų veiksmų“.

29

Taip pat žr. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gasemission-trends-6/assessment-3.

30

EAA, European environment — state and outlook 2020, Knowledge for transition to a
sustainable Europe, 2019 m.

31

Europos Parlamentas, ES aplinkos ir kovos su klimato kaita politika. Dabartinė padėtis,
dabartiniai ir būsimi iššūkiai, A teminis skyrius, Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės
sveikatos ir maisto saugos komiteto prašymu, 2019 m. rugsėjo mėn.
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Aplinkos išsaugojimas ir apsauga bei išteklių naudojimo efektyvumo
skatinimas

3.33. 3.7 diagramoje apžvelgiami programos ataskaitų rodikliai, susiję su tikslu
išsaugoti ir apsaugoti aplinką ir skatinti efektyvų išteklių naudojimą.

3.34. Penkių iš dešimties rodiklių tikslinių reikšmių siekiama pagal planą; dauguma

jų susiję su vandens tiekimu ir nuotekų valymu. Su atliekų perdirbimu susiję rodikliai
įgyvendinami ne pagal planą. Nors vienas atvejis buvo akivaizdi klaida, valstybės narės,
Komisijai pritarus, visas kitas tikslines vertes sumažino, palyginti su ankstesniais metais,
o kai kurias iš jų – daugiau kaip 50 %.
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3.7 diagrama. Rodiklių, susijusių su aplinka, apžvalga
Ar, remiantis Komisijos duomenimis, rodiklių tikslinių reikšmių siekiama pagal planą?
Rezultatas

Indėlis ir išdirbis

Poveikis

taip
ne
neaišku

Su aplinkos išsaugojimu ir apsauga bei išteklių naudojimo efektyvumo skatinimu
susiję rodikliai
Rodiklis
Papildomi atliekų perdirbimo pajėgumai
(Sanglaudos fondas)
Papildomi atliekų perdirbimo pajėgumai
(ERPF)
Papildomas gyventojų, kuriems suteiktas
geresnis vandens tiekimas, skaičius
(Sanglaudos fondas)
Papildomas gyventojų, kuriems suteiktas
geresnis vandens tiekimas, skaičius (ERPF)
Papildomas gyventojų, kuriems suteiktas
geresnis nuotekų valymas, skaičius
(Sanglaudos fondas)
Papildomas gyventojų, kuriems suteiktas
geresnis nuotekų valymas, skaičius (ERPF)
Bendras rekultivuotos žemės paviršiaus
plotas (Sanglaudos fondas)
Bendras rekultivuotos žemės paviršiaus
plotas (ERPF)
Buveinių paviršiaus plotas, remiamas
siekiant geresnės apsaugos būklės
(Sanglaudos fondas)
Buveinių paviršiaus plotas, remiamas
siekiant geresnės apsaugos būklės (ERPF)

Pažanga siekiant tikslinės reikšmės
25 % (2018)
2014

tarpinė reikšmė
40 % (2018)
2023

2 % (2018)
2014


2023

9 % (2018)
2014

tarpinė reikšmė
9 % (2018)
2023

11 % (2018)
2014

tarpinė reikšmė
10 % (2018)
2023

3 % (2018)
2014

tarpinė reikšmė
1 % (2018)
2023

19 % (2018)
2014

tarpinė reikšmė
10 % (2018)
2023

4 % (2018)
2014


2023

4 % (2018)
2014

tarpinė reikšmė
2 % (2018)
2023

16 % (2018)
2014

2023

34 % (2018)
2014




2023

Ar rodiklių
siekiama pagal
planą?

Tipas



išdirbis



išdirbis

ne
ne



taip

išdirbis



išdirbis



išdirbis



išdirbis



išdirbis



išdirbis



išdirbis

taip
taip
taip
ne

taip
ne



neaišku

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis.

išdirbis
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Iš kokybinių duomenų matyti, kad pažanga yra nevienoda

3.35. Komisija pranešė apie didelį šuolį planuojamų investicijų ir paskelbtų

laimėjimų aplinkos apsaugos ir efektyvaus išteklių naudojimo srityse ir apie lėtą
pažangą didinant atliekų perdirbimo pajėgumus ir rekultivuojant žemę 32. Jos vertinime
nustatyta, kad 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu remiami ir įgyvendinti
projektai padėjo pagerinti geriamojo vandens tiekimą ne mažiau kaip 4 milijonams ES
gyventojų ir užtikrino geresnį nuotekų valymą daugiau kaip 7 milijonams gyventojų 33.

3.36. Savo specialioje ataskaitoje dėl vandens infrastruktūros34 pabrėžėme, kad

bendro informuotumo apie vandens nuotėkį trūkumo trijose audituotose valstybėse
narėse priežastis buvo nepakankamas investavimas į vandens infrastruktūros priežiūrą
ir atnaujinimą. Be to, savo ataskaitoje dėl ES finansavimo Dunojaus upės baseino 35
miesto nuotekų valymo įrenginiams nustatėme, kad visos keturios tikrintos valstybės
narės padarė didelę pažangą siekdamos įvykdyti direktyvos 36 reikalavimus, tačiau tam
tikrose srityse užtruko.

32

Įvairūs Europos Komisijos parengti dokumentai, įskaitant REGIO GD 2018 m. MVA, 2018 m.
MVVA ir 2019 m. paskelbtą 2014–2017 m. metinių programos įgyvendinimo ataskaitų
suvestinę ataskaitą.

33

Europos Komisija, 2007–2013 m. sanglaudos politikos programų ex post vertinimas.

34

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 12/2017 „Geriamojo vandens direktyvos
įgyvendinimas: vandens kokybė ir prieiga prie vandens Bulgarijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje
pagerėjo, tačiau šioje srityje išlieka dideli investavimo poreikiai“.

35

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 2/2015 „ES finansavimas Dunojaus upės baseino
miesto nuotekų valymo įrenginiams: norint padėti valstybėms narėms pasiekti ES nuotekų
politikos tikslus, būtinos tolesnės pastangos“.

36

Europos Sąjunga, Direktyva dėl miesto nuotekų valymo, Tarybos direktyva 91/271/EEB.
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3.37. Kalbant apie oro kokybę, EAA pranešė, kad nuo 1990 m. iki 2015 m. sumažėjo

oro teršalų kiekis 37, o prie to prisideda ERPF / SF finansuojami projektai. Naujausioje
EAA ataskaitoje teigiama, kad bendros aplinkos tendencijos Europoje nuo 2015 m.
nepagerėjo ir kad dauguma 2020 m. tikslinių verčių, ypač susijusių su biologine
įvairove, nebus pasiektos38. Mūsų išvados šias tendencijas patvirtino 39.
Aplinkosaugos projektų ir programų veiksmingumo klausimai

3.38. 2020 m. didelės apimties projektų ex post vertinime40 Komisija padarė išvadą,
kad viršytas projektų biudžetas ir užsitęsė jų įgyvendinimas. Kalbant apie aplinkos
projektus, pagrindiniai trūkumai buvo susiję su pajėgumų numatymu ir koncepcijos
lankstumu.

3.39. 3.2 langelyje pateikiama keletas silpno ES bendrai finansuojamų projektų ir

programų orientavimo į veiksmingumą pavyzdžių iš mūsų specialiųjų ataskaitų.

37

EAA, Indicator assessment - Emissions of the main air pollutants in Europe, 2017 m.

38

EAA, European environment — state and outlook 2020, Knowledge for transition to a
sustainable Europe, 2019 m.

39

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 23/2018 „Oro tarša. Mūsų sveikata vis dar
nepakankamai apsaugota“; Audito Rūmų padėties apžvalga „ES veiksmai energetikos ir
klimato kaitos srityje“, 2017 m.; Specialioji ataskaita Nr. 2/2015 „ES finansavimas Dunojaus
upės baseino miesto nuotekų valymo įrenginiams: norint padėti valstybėms narėms pasiekti
ES nuotekų politikos tikslus, būtinos tolesnės pastangos“; Audito rūmų specialioji ataskaita
Nr. 12/2017 „Geriamojo vandens direktyvos įgyvendinimas: vandens kokybė ir prieiga prie
vandens Bulgarijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje pagerėjo, tačiau šioje srityje išlieka dideli
investavimo poreikiai“.

40

Europos Komisija, 2000–2013 m. Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo
lėšomis finansuotų didelių aplinkos projektų ex post vertinimas, 2018 m. birželio mėn.
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3.2 langelis
ES bendrai finansuojamų aplinkos projektų ir programų silpno
orientavimo į veiksmingumą pavyzdžiai
—

Keletas potvynių rizikos valdymo planuose nustatytų tikslų nebuvo nei
kiekybiškai įvertinti, nei apibrėžti laiko požiūriu 41.

—

Nepaisant Komisijos rekomendacijų, kai kuriose valstybėse narėse pagalbos
dydis nesusietas su projektais numatomu sutaupyti energijos kiekiu 42.

3.40. Taip pat pateikėme pavyzdžių, kai dėl lėšų paskirstymo projektams trūkumų
investicijos buvo nepakankamai suderintos su ES prioritetais:
o

tiesioginis ES oro kokybės finansavimas gali būti naudinga parama, bet tuo metu,
kai atlikome auditą, pavyzdžiui, nebuvo projektų, kuriais būtų siekiama mažinti
namų šildymo išmetamųjų teršalų kiekį vietovėse, kuriose tai yra pagrindinis oro
taršos šaltinis43;

o

Potvynių direktyva apskritai turėjo teigiamą poveikį, tačiau finansavimo šaltiniai
buvo tik iš dalies nustatyti ir užtikrinti valstybių narių potvynių rizikos valdymo
planuose, tarpvalstybinių investicijų finansavimas buvo ribotas, o pinigai paprastai
nebuvo paskirstomi pagal prioritetus44.

Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo
infrastruktūrose šalinimas

3.41. 3.8 diagramoje apžvelgiami programos ataskaitų rodikliai, susiję su tikslu
skatinti tvarų transportą ir šalinti kliūtis pagrindinėse tinklo infrastruktūrose.

41

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 25/2018 „Potvynių direktyva: pažanga vertinant riziką,
kartu planuojant ir tenkinant poreikį gerinti padėtį“.

42

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 11/2020 „Pastatų energijos vartojimo efektyvumas:
vis dar reikia daugiau dėmesio skirti ekonominiam veiksmingumui“.

43

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 23/2018 „Oro tarša. Mūsų sveikata vis dar
nepakankamai apsaugota“.

44

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 25/2018 „Potvynių direktyva: pažanga vertinant riziką,
kartu planuojant ir tenkinant poreikį gerinti padėtį“.
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3.42. Pusės iš 16 rodiklių tikslinės reikšmės įgyvendinamos pagal planą. Šie rodikliai

yra susiję su geležinkelio linijomis, metro bei tramvajais ir keliais. Paskutinėje Komisijos
patvirtintoje ataskaitoje valstybės narės sumažino daugumą 2023 m. tikslinių reikšmių,
kai kurias iš jų – smarkiai. Pavyzdžiui, bendra ERPF ir SF rodiklio „Naujos geležinkelio
linijos bendras ilgis“ tikslinė reikšmė sumažinta nuo 947 km iki 579 km (39 %), o bendra
ERPF ir SF tikslinė reikšmė rodikliui „Naujų arba pagerintų tramvajų ir metro linijų
bendras ilgis“ sumažinta nuo 680 km iki 441 km (35 %).

3.43. Visi šios politikos srities rodikliai yra išdirbio rodikliai: jais naudojantis

daugiausia teikiami duomenys apie programos įgyvendinimą, susijusį su sukurta
infrastruktūra. Bendrų rezultatų vertinimo rodiklių nėra. Mūsų pranešime dėl ES
bendrai finansuojamų kelių 45 nurodoma, kad Komisija neteikia tokios informacijos kaip
sutaupytas laikas ar didesnis vidutinis greitis, nors ši informacija kartais yra prieinama.
Be to, mūsų ataskaitoje dėl transporto pavyzdinės infrastruktūros (TPI) projektų 46
nurodoma, kad nėra mechanizmo, skirto sistemingai vertinti rezultatus praėjus tam
tikram laikotarpiui po projekto užbaigimo, o Komisija neturi duomenų apie platesnį
pagrindinių transporto projektų poveikį (pavyzdžiui, socialinį ir ekonominį poveikį).

45

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 9/2020 „ES pagrindinis kelių tinklas: kelionės laikas
sutrumpėjo, tačiau tinklas dar neveikia visu pajėgumu“.

46

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: transporto
tinklas nebus užbaigtas laiku“.
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3.8 diagrama. Rodiklių, susijusių su transporto tinklais, apžvalga
Ar, remiantis Komisijos duomenimis, rodiklių tikslinių reikšmių
siekiama pagal planą?
Indėlis ir išdirbis

Rezultatas

Poveikis

taip
ne
neaišku

Su tvaraus transporto skatinimu ir kliūčių pagrindinėse tinklo
infrastruktūrose šalinimu susiję rodikliai
Rodiklis
Bendras naujos geležinkelio linijos ilgis
(Sanglaudos fondas)
Bendras naujos geležinkelio linijos ilgis
(ERPF)
Bendras rekonstruotos arba
modernizuotos geležinkelio linijos ilgis
(Sanglaudos fondas)
Bendras rekonstruotos arba
modernizuotos geležinkelio linijos ilgis
(ERPF)
Bendras nutiestų naujų kelių ilgis
(Sanglaudos fondas)

Pažanga siekiant tikslinės reikšmės
0 % (2017)

2014

2023

Netaikoma (nėra duomenų)
N/A - no data
pradinė reikšmė: 0 km (2014 m.)
tikslinė reikšmė: 558 km (2023 m.)
2014
naujausi duomenys: 2023
nėra duomenų

22 % (2018)
2014

2023

11 % (2018)
2014

41 % (2018)
2014

2014

Bendras naujų arba pagerintų tramvajų
ir metro linijų ilgis (Sanglaudos fondas)
Bendras naujų arba pagerintų tramvajų
ir metro linijų ilgis (ERPF)

tarpinė reikšmė
10 % (2018)
2023

82 % (2018)
2014

tarpinė reikšmė
18 % (2018)
2023

29 % (2018)
2014

tarpinė reikšmė
12 % (2018)
2023

28 % (2018)
2014

tarpinė reikšmė
28 % (2018)
2023

4 % (2018)
2014

tarpinė reikšmė
4 % (2018)
2023

32 % (2018)

Bendras rekonstruotų arba
modernizuotų kelių ilgis (ERPF)

tarpinė reikšmė
7 % (2018)
2023

Bendras nutiestų naujų kelių ilgis (ERPF)
Bendras rekonstruotų arba
modernizuotų kelių ilgis (Sanglaudos
fondas)

tarpinė reikšmė
10 % (2018)

tarpinė reikšmė
60 % (2018)
2023

Ar rodiklių siekiama
pagal planą?


ne


neaišku



taip



taip



taip



taip



taip



taip



taip


ne

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis.

Tipas
išdirbis

išdirbis

išdirbis

išdirbis

išdirbis

išdirbis

išdirbis

išdirbis

išdirbis

išdirbis
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Informacija apie veiksmingumą rodo, kad dėl kelių projektų sutrumpėjo keliavimo
laikas, tačiau nėra aiškios tendencijos, orientuotos į tvaresnes transporto rūšis

3.44. ES transporto investicijos padėjo pagerinti susisiekimą ir prieinamumą47.

Neseniai atlikus paramos pagrindiniam kelių tinklui auditą 48 padaryta išvada, kad ES
programomis prisidedama prie jo plėtros. Pastebėjome, kad nagrinėtuose maršrutuose
kelionės trukmė yra trumpesnė ir daugiau kilometrų yra nuvažiuojama greitkeliais, taip
pat pastebėtas didėjantis saugumas ir gerėjanti kelionės kokybė.

3.45. Neseniai atlikto tvaraus judumo mieste audito metu padarėme išvadą, kad

nėra aiškių požymių, kad miestai iš esmės keičia savo požiūrį. Visų pirma, nėra aiškios
tvaresnių transporto rūšių tendencijos. Vis dėlto pripažįstame, kad gali prireikti
daugiau laiko, kol bus matomi reikšmingi tvaraus judumo mieste pokyčiai 49.

3.46. 2018 m. Komisija paskelbė dešimties pagrindinių kelių, geležinkelių ir miesto

transporto sektoriaus transporto projektų, kurie 2000–2006 m. arba 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiais bendrai finansuoti ERPF ir SF lėšomis, vertinimą 50. Jame
nurodyta, kad dauguma vertintų projektų padėjo sutaupyti laiko ir transporto
priemonių eksploatavimo sąnaudų, taip pat vykdant projektus padarytas teigiamas
poveikis saugumo, triukšmo ir paslaugų kokybės požiūriu. Jame taip pat pažymima, kad
poveikis gyvenimo kokybei ir gerovei paprastai buvo teigiamas. Vertinime taip pat
padaryta išvada, kad šių projektų poveikis aplinkos tvarumui (pavyzdžiui, oro taršai ir
klimato kaitai) iš esmės buvo teigiamas, nors ir nežymiai.

47

Audito Rūmų padėties apžvalga Nr. 9/2018 „Siekiant sėkmingo transporto sektoriaus
Europos Sąjungoje. Uždaviniai, kuriuos reikia išspręsti“.

48

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 9/2020 „ES pagrindinis kelių tinklas: kelionės laikas
sutrumpėjo, tačiau tinklas dar neveikia visu pajėgumu“.

49

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 6/2020 „Tvarus judumas Europos Sąjungos miestuose:
be valstybių narių įsipareigojimo esminis pagerėjimas neįmanomas“.

50

Europos Komisija, 2000–2013 m. Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos
fondo lėšomis finansuotų didelių projektų ex post vertinimas, 2018 m. birželio mėn.
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Strateginiai tikslai gali būti nepasiekti

3.47. Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) reglamente51 nustatyti „visuotiniai“

ir „pagrindiniai“ tinklai, kuriuos turi plėtoti valstybės narės. Visuotinio tinklo, kuris turi
būti baigtas kurti iki 2050 m., tikslas – užtikrinti visų ES regionų prieinamumą ir
pasiekiamumą. Pagrindinį tinklą, kuris turi būti baigtas kurti iki 2030 m., sudaro tos
visuotinio tinklo dalys, kurios yra strategiškai svarbiausios siekiant TEN-T tikslų.

3.48. Neseniai atlikus TPI52 auditą pranešėme, kad mažai tikėtina, jog iki 2030 m.

ES pagrindinis transporto tinklas pradės veikti visu pajėgumu, nors jau dabar gali
pasireikšti su vykstančiu įgyvendinimu susijęs tam tikras teigiamas poveikis. Be to,
padėties apžvalgoje 53 nurodėme, kad ES finansavimo mastas yra ribotas, palyginti su
bendrais poreikiais, todėl būtina sutelkti dėmesį į didžiausią ES pridėtinę vertę turinčius
prioritetus. Atlikdami kelių auditą 54, rekomendavome valstybėms narėms pirmenybę
teikti investicijų į pagrindinį tinklą finansavimui, kad jį būtų galima užbaigti iki 2030 m.,
ypač tose valstybėse narėse, kuriose pažanga iki šiol buvo nedidelė. Audito metu
nustatėme, kad valstybės narės pasiūlė 66 % ESIF lėšų 2014–2020 m. skirti kelių
projektams, nepatenkantiems į pagrindinį tinklą.

51

ES, 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1315/2013 dėl
Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas
Nr. 661/2010/ES (tekstas svarbus EEE).

52

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: transporto
tinklas nebus užbaigtas laiku“.

53

Audito Rūmų padėties apžvalga Nr. 9/2018 „Siekiant sėkmingo transporto sektoriaus
Europos Sąjungoje. Uždaviniai, kuriuos reikia išspręsti“.

54

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 9/2020 „ES pagrindinis kelių tinklas: kelionės laikas
sutrumpėjo, tačiau tinklas dar neveikia visu pajėgumu“.
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3.49. Pastebėjome, kad tarpvalstybinėms atkarpoms reikia skirti ypatingą dėmesį,

nes dėl tarpvalstybinės infrastruktūros spragų mažėja numatomas visos ES tinklo
poveikis. Valstybės narės neturi paskatų įgyvendinti ES politiką ten, kur nacionalinis
interesas yra menkas, visų pirma tarpvalstybinėse jungtyse 55. Šios srities problemas
nurodėme savo audituose dėl ES pagrindinio kelių tinklo 56 ir investicijų į Europos
geležinkelių eismo valdymo sistemą 57.
Sąnaudų ir naudos analizė nėra dažnai naudojama kaip geresnio sprendimų
priėmimo priemonė

3.50. Dabartiniu programavimo laikotarpiu, vykdydamos finansavimo sąlygą,

didelės apimties projektams valstybės narės atlieka išsamią sąnaudų ir naudos analizę,
o vėliau projektus įvertina ir patvirtina Komisija. Atlikus mūsų greitųjų geležinkelių
tinklo auditą, matyti, kad valstybių narių poreikių vertinimo kokybė yra žema ir kad
projektų rėmėjai ir vertintojai sąnaudų ir naudos analizę paprastai naudoja tik kaip
privalomą administracinį žingsnį, o ne kaip priemonę geresniam sprendimų
priėmimui 58. Tai patvirtinta Komisijos vertinimu 59. Pavyzdžiui, atlikdami TPI auditą
nustatėme, kad eismo prognozės paprastai buvo pernelyg optimistinės, nelabai gerai
suderintos, nepagrįstos patikimais ekonominiais vertinimais ir kartais labai
supaprastintos. Padarėme išvadą, kad mūsų tikrintų TPI atveju sąnaudų ir naudos
analizė nebuvo tinkamai panaudota kaip politikos formavimo priemonė 60.

3.51. Komisijos teisėkūros pasiūlyme dėl ESIF 2021–2027 m. panaikinami visi

dideliems projektams būdingi vertinimo reikalavimai, įskaitant reikalavimą atlikti

55

Audito Rūmų padėties apžvalga Nr. 9/2018 „Siekiant sėkmingo transporto sektoriaus
Europos Sąjungoje. Uždaviniai, kuriuos reikia išspręsti“.

56

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 9/2020 „ES pagrindinis kelių tinklas: kelionės laikas
sutrumpėjo, tačiau tinklas dar neveikia visu pajėgumu“.

57

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 13/2017 „Bendra Europos geležinkelių eismo valdymo
sistema – ar politinis sprendimas bus įgyvendintas?“.

58

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 19/2018 „Europos greitųjų traukinių tinklas ne tikrovė,
o tik neveiksminga samplaika“.

59

Europos Komisija, 2000–2013 m. Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo
lėšomis finansuotų didelių transporto projektų ex post vertinimas, 2018 m. birželio mėn.

60

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: transporto
tinklas nebus užbaigtas laiku“.
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sąnaudų ir naudos analizę 61. Nors pripažįstame, kad taip mažinama bendra
administracinė našta, esame susirūpinę, kad tai nusveria padidėjusi rizika, jog bendrai
finansuojamomis investicijomis nebus užtikrintas geriausias kainos ir kokybės
santykis 62.

3.52. Atlikus ES bendrai finansuojamų greitųjų geležinkelių linijų63 ir TPI64 auditą,

padaryta išvada, kad kai kurių audituotų geležinkelio linijų tvarumui kyla pavojus, nes
jomis keliauja nepakankamai keleivių. Ankstesnio audito metu nurodėme, kad šią riziką
galėjo sumažinti patikimas sąnaudų ir naudos ex ante vertinimas. Komisijos vertinime 65
padaryta panaši išvada, kad projektų finansinis tvarumas priklausė nuo viešojo
finansavimo ir kad rengiant projektus nepakankamai dėmesio buvo skiriama projektų
finansiniam tvarumui po jų užbaigimo.

MVĮ konkurencingumo didinimas

3.53. 3.9 diagramoje apžvelgiami programos ataskaitų rodikliai, susiję su konkrečiu
ERPF tikslu didinti MVĮ konkurencingumą.

3.54. Trijų iš devynių rodiklių tikslinių reikšmių (33 %) siekiama pagal planą. Šie trys

rodikliai yra susiję su išdirbiais, kuriuo matuojamas ERPF remiamų įmonių skaičius. Kai
kuriais atvejais nuo praėjusių metų padaryta didelė pažanga. Pavyzdžiui, paramą gavo
414 000 įmonių, palyginti su anksčiau paramą gavusiomis 201 000 įmonių. Kitų rodiklių,
pavyzdžiui, rodiklių, kuriais nustatoma, ar privačios investicijos atitinka valstybės
paramą įmonėms, taip pat užimtumo didinimo remiamose įmonėse rodiklių siekiama
ne pagal planą.

61

Reikalaujama, kad valstybės narės Komisijai pateiktų informaciją tik apie „strateginės
svarbos operacijas“, apibrėžiamas kaip tas, kurios labiausiai prisideda siekiant programos
tikslų, nenurodant jokios išsamesnės informacijos. Pasiūlymo COM(2018) 375 final
2 straipsnio 4 dalis ir 67 straipsnio 6 dalis.

62

Audito Rūmų nuomonė Nr. 6/2018 dėl 2018 m. gegužės 29 d. Komisijos pasiūlymo dėl
Bendrųjų nuostatų reglamento, COM(2018) 375 final.

63

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 19/2018 „Europos greitųjų traukinių tinklas ne tikrovė,
o tik neveiksminga samplaika“.

64

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 10/2020 „ES transporto infrastruktūra: transporto
tinklas nebus užbaigtas laiku“.

65

Europos Komisija, 2000–2013 m. Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos
fondo lėšomis finansuotų didelių projektų ex post vertinimas, 2018 m. birželio mėn.
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3.9 diagrama. Rodiklių, susijusių su MVĮ, apžvalga
Ar, remiantis Komisijos duomenimis, rodiklių tikslinių reikšmių
siekiama pagal planą?
Indėlis ir išdirbis

Rezultatas

Poveikis

taip
ne
neaišku

Su MVĮ konkurencingumo didinimu susiję rodikliai (ERPF)
Rodiklis

Ar rodiklių
Pažanga siekiant tikslinės reikšmės siekiama pagal
planą?
38 % (2018)

Paramą gaunančių įmonių skaičius

2014

tarpinė reikšmė
17 % (2018)
2023

25 % (2018)

Dotacijas gaunančių įmonių skaičius
Finansinę paramą, išskyrus dotacijas,
gaunančių įmonių skaičius
Ne finansinę paramą gaunančių įmonių
skaičius


2014

2023

2023

2023

2014

Privačios investicijos, atitinkančios
viešąją paramą įmonėms (dotacijos)
Privačios investicijos, atitinkančios
viešąją paramą įmonėms (ne dotacijos)
Užimtumo padidėjimas remiamose
įmonėse
Didesnis numatomas apsilankymų
remiamose kultūros ir gamtos paveldo
bei lankytinose vietose skaičius

2023

2023

2023

2023

25 % (2018)
2014

taip

ne

ne



26 % (2018)
2014

taip



19 % (2018)
2014

neaišku



27 % (2018)
2014

ne



58 % (2018)

Remiamų naujų įmonių skaičius





47 % (2018)
2014

taip



40 % (2018)
2014



tarpinė reikšmė
41 % (2018)
2023

ne


ne

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis.

Tipas

išdirbis

išdirbis

išdirbis

išdirbis

išdirbis

išdirbis

išdirbis

rezultatas

rezultatas
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Papildoma informacija apie veiksmingumą

3.55. MVĮ sudaro 99,8 % visų nefinansinio sektoriaus ES įmonių, kuriose sukuriama

56 % pridėtinės vertės ir 67 % darbo vietų 66. Anksčiau 2020 m. pradėjome auditą, kurio
metu tikrintos steigiamos naujos MVĮ; savo nustatytus faktus planuojame pateikti
kitais metais. Likusioje šio skirsnio dalyje rėmėmės Komisijos vertinimais, kurių
vertinimo atskirai neatlikome.

3.56. Komisijos 2018–2019 m. metinėje ataskaitoje dėl MVĮ teiktos ERPF paramos,

be kita ko, pabrėžiamas poreikis didinti MVĮ MTP veiklą ir spręsti įgūdžių trūkumo bei
finansavimo problemas, nes tai yra pagrindiniai inovacijų uždaviniai. Komisijos
atliktame ERPF paramos MVĮ 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu vertinime 67
nurodyta, kad kai kuriais atvejais ERPF padėjo paspartinti investicijas ir skatinti MTP bei
inovacijas. Tačiau vertinimas taip pat parodė, kad tie atvejai buvo susiję su paramos
gavėjais, kurie jau turėjo pajėgumų augti ir diegti naujoves, ir nėra pakankamai
įrodymų, kad jie būtų investavę net ir be programos paramos.

3.57. Iš Komisijos vertinimo matyti, kad apskritai 2007–2013 m. veiksmų

programose trūksta strateginio sutelktumo 68 ir į paklausą orientuoto požiūrio, kuriuo
būtų siekiama pašalinti visas galimas kliūtis MVĮ augimui ir inovacijoms. Dėl to bendras
strateginis kai kurių programų tikslas tapo dar neaiškesnis. Daugeliu atvejų dėl to buvo
sukurta daug politikos priemonių; apskritai mažai atsižvelgta į tai, kurios priemonės
galėtų būti veiksmingiausios.

3.58. Remiantis šiuo vertinimu, ERPF finansavimas buvo panaudotas kartu su

nacionaliniais MVĮ paramos šaltiniais, papildant esamas nacionalines priemones arba
užpildant paramos sistemos spragas. Tačiau Komisija nustatė, kad ERPF ir ESF paramos
sąveika apskritai buvo nežymi, nepaisant darbo vietų išsaugojimo svarbos 69.

66

Europos Komisija, 2018–2019 m. metinė ataskaita dėl Europos MVĮ, MVĮ vykdomi moksliniai
tyrimai, inovacijos ir plėtra, 2019 m. lapkričio mėn.

67

Europos Komisija, 2007–2014 m. ex post vertinimas „Parama MVĮ – mokslinių tyrimų ir
inovacijų MVĮ didinimas ir MVĮ plėtra“, 2016 m. vasario mėn.

68

Ten pat.

69

Ten pat.
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Operacijų veiksmingumo testavimų rezultatai

3.59. Atlikdami auditą, skirtą 2019 m. patikinimo pareiškimui parengti, tikrinome

121 ERPF ir SF bendrai finansuoto projekto imties 12 valstybių narių pateiktų
veiksmingumo duomenų prieinamumą, svarbą ir patikimumą. Dėl sanglaudos politikos
projektams būdingo uždelsimo laikotarpio (3.16 dalis) buvo užbaigti tik 11 iš šių
projektų; nustatėme, kad septyniuose projektuose visiškai ir dviejuose projektuose iš
dalies pasiekti nustatyti tikslai, o kituose dviejuose projektuose nustatyti tikslai
nepasiekti. Tačiau tai, kad buvo užbaigta tik 10 % mūsų tikrintų projektų, riboja mūsų
galimybes daryti platesnes išvadas.

3.60. Nustatėme, kad visos valstybės narės, kuriose lankėmės, turėjo sistemas,

skirtas projektų veiksmingumo duomenims registruoti ir stebėti, ir kad tokie duomenys
buvo registruoti beveik visuose (119) projektuose. Visų 121 projektų tikslai atitiko
valstybių narių veiksmų programose nustatytus tikslus ir bendrus ES tikslus, nustatytus
ERPF ir SF programų ataskaitose, kurios buvo parengtos pagal strategiją
„Europa 2020“.

3.61. Pagal ES teisę valstybės narės privalo nustatyti ERPF ir SF finansuojamos

veiklos išdirbius ir teikti jų ataskaitas. Apskritai, nustatėme, kad projektų lygmeniu
naudojami veiksmingumo rodikliai atitiko valstybių narių ir ES lygmeniu nustatytus
tikslus. Nors valstybės narės taip pat turi galimybę naudoti rezultato rodiklius, tikslai
daugiausia buvo grindžiami išdirbiais, atsižvelgiant į mūsų analizę, pateiktą 3.18 dalyje.

Išvados

3.62. Praėjus penkeriems metams nuo 2014–2020 m. programavimo laikotarpio

pradžios, vos daugiau nei trečdalio iš 72 ERPF ir SF programų rodiklių buvo siekiama
pagal planą, nors kai kurios tikslinės reikšmės buvo sumažintos. Daugumos bendriems
programų tikslams nustatytų rodiklių nebuvo siekiama pagal planą. Kalbant apie
išsamiau apžvelgtus keturis konkrečius programų tikslus, pusės transporto ir aplinkos
rodiklių siekta pagal planą, tačiau atitinkami kitų dviejų sričių rodikliai buvo mažesni nei
50 %: MVĮ – 33 %, o mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos – tik 10 %.
Tai, kad ERPF ir SF yra rengiami septynerių metų laikotarpiui, o dar treji metai leidžiami
jų įgyvendinimui, reiškia, kad tarpinės reikšmės yra naudingas būdas stebėti pažangą
siekiant galutinės tikslinės reikšmės (3.18–3.20 dalys).

3.63. Komisijos ir kitų šaltinių informacija, taip pat mūsų pačių ataskaitos ir
apžvalgos patvirtina šią nevienodą padėtį. Nors ERPF ir SF prisideda siekiant ES
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ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos politikos tikslų, savo specialiosiose
ataskaitose pateikėme keletą rekomendacijų, kuriose nurodoma, kaip pašalinti
programų rengimo ir įgyvendinimo trūkumus. Be kita ko, pabrėžiame būdingą riziką,
susijusią su lėšų panaudojimu laikotarpio pabaigoje, būtinybe nustatyti aplinkos
projektų finansavimo ekonomiškumą ir būtinybę užtikrinti, kad transporto
programoms skirti ištekliai būtų orientuoti į aukščiausius prioritetus ir ES pridėtinę
vertę (3.25–3.61 dalys).

3.64. Siekiant sanglaudos politikos tikslų įtakos turi keletas veiksnių. Tai gali būti

palyginti vėlyva išlaidų pradžia 2014–2020 m. laikotarpiu, natūralus laiko tarpas nuo
projektų užbaigimo (išdirbių) iki to momento, kai gaunama apčiuopiama nauda,
kalbant apie rezultatus ir poveikį, taip pat išorės veiksnių poveikis (3.16 dalis ir
3.2 diagrama).

3.65. Dėl duomenų trūkumo negalime atlikti išsamesnio veiksmingumo vertinimo.

Pavyzdžiui, kitaip nei rodikliai, bendrieji ir konkretūs tikslai nėra kiekybiškai įvertinti.
Todėl siekiant rodiklių padarytą pažangą galima įvertinti, atsižvelgiant į tarpines ir
tikslines reikšmes, bet ne į tai, ar abiejų fondų bendrieji ir konkretūs tikslai buvo arba
gali būti pasiekti. Ir apskritai, nors pastaruoju programavimo laikotarpiu stebėjimo ir
ataskaitų teikimo sistema palaipsniui gerėjo, 2014–2020 m. ji vis dar iš esmės
grindžiama su indėliais ir išdirbiais susijusia veiksmingumo informacija, o ne su
rezultatais ar net poveikiu susijusia informacija. 2021–2027 m. siūlomų privalomų
bendrų rezultato rodiklių įvedimas būtų sveikintinas patobulinimas šioje srityje.
Komisijos atvirųjų duomenų platformos, kuri leistų visuomenei ir politikos
formuotojams gauti tikralaikę informaciją apie veiksmingumą, sukūrimas taip pat iš
esmės yra gera idėja, nors jos mes nenagrinėjome (3.11–3.15 dalys).

3.66. Pažymime, kad iki 2019 m. pabaigos 2014–2020 m. laikotarpiu buvo išmokėta

atitinkamai 36 % ir 39 % ERPF ir SF turimų lėšų 70. Nors projektai gali būti įgyvendinami
iki 2023 m., šis išlaidų lygis („įsisavinimas“) yra mažesnis nei ankstesniu programavimo
laikotarpiu – 6,6 procentiniais punktais šeštųjų įgyvendinimo metų pabaigoje. Ne kartą
pranešėme, kad žemam lėšų panaudojimo lygiui būdinga rizika, kad tinkamumo
finansuoti laikotarpiui artėjant prie pabaigos valstybės narės gali teikti pirmenybę
išlaidoms veiksmingumo ir tvarkingumo sąskaita. Tikėtina, kad dėl COVID-19
pandemijos atsiradęs papildomas spaudimas šią riziką tik padidins (3.11–3.24 dalys).

70

Europos Komisija, 2019 m. ES biudžeto MVVA, 2020 m. birželio mėn.
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Priedas
3.1 priedas. Programos ERPF ir SF tikslai
BENDRIEJI TIKSLAI
TIKSLO NR.

VISAS TIKSLO TEKSTAS

ŠIAME SKYRIUJE
PATEIKTA
SUTRUMPINTA
VERSIJA

1 bendrasis ERPF
tikslas

Mažinti įvairių regionų, visų
pirma kaimo vietovių, pramonės
pertvarkos paveiktų vietovių ir
didelių ir nuolatinių gamtinių
arba demografinių kliūčių
turinčių regionų, išsivystymo
lygio skirtumus ir padėti siekti
pažangaus, tvaraus ir integracinio
augimo strategijoje
„Europa 2020“ nustatytų tikslų,
visų pirma siekiant toje
strategijoje nustatytų kiekybinių
pagrindinių tikslų.

Išl.k.1b_ERPF_BT1

Taip

1 bendrasis SF tikslas

Mažinti įvairių regionų, visų
pirma kaimo vietovių, pramonės
pertvarkos paveiktų vietovių ir
didelių ir nuolatinių gamtinių
arba demografinių kliūčių
turinčių regionų, išsivystymo
lygio skirtumus ir padėti siekti
strategijoje „Europa 2020“
nustatytų tikslų.

Išl.k.1b_SF_BT1

Taip

PRIKLAUSO
MŪSŲ
IMČIAI?

KONKRETŪS TIKSLAI
TIKSLO NR.

VISAS TIKSLO TEKSTAS

ŠIAME SKYRIUJE
PATEIKTA
SUTRUMPINTA
VERSIJA

1 konkretus ERPF
tikslas

Mokslinių tyrimų,
technologinės plėtros ir
inovacijų skatinimas

Išl.k.1b_ERPF_KT1

Ne

2 konkretus ERPF
tikslas

Informacinių ir ryšių
technologijų prieinamumo
ir naudojimo didinimas bei
kokybės gerinimas

Išl.k.1b_ERPF_KT2

Ne

PRIKLAUSO
MŪSŲ
IMČIAI?
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KONKRETŪS TIKSLAI
TIKSLO NR.

VISAS TIKSLO TEKSTAS

ŠIAME SKYRIUJE
PATEIKTA
SUTRUMPINTA
VERSIJA

3 konkretus ERPF
tikslas

Mažųjų bei vidutinių įmonių
konkurencingumo
skatinimas

Išl.k.1b_ERPF_KT3

Taip

4 konkretus ERPF
tikslas

Perėjimo prie mažo anglies
dioksido kiekio technologijų
ekonomikos visuose
sektoriuose rėmimas

Išl.k._ERPF_KT4

Taip

5 konkretus ERPF
tikslas

Prisitaikymo prie klimato
kaitos, rizikos prevencijos ir
valdymo skatinimas

Išl.k.1b_ERPF_KT5

Ne

6 konkretus ERPF
tikslas

Aplinkos išsaugojimas ir
apsauga bei išteklių
naudojimo efektyvumo
skatinimas

Išl.k.1b_ERPF_KT6

Taip

7 konkretus ERPF
tikslas

Tvaraus transporto
skatinimas ir kliūčių
pagrindinėse tinklo
infrastruktūrose šalinimas

Išl.k.1b_ERPF_KT7

Taip

8 konkretus ERPF
tikslas

Tvaraus ir kokybiško
užimtumo skatinimas ir
darbo jėgos judumo
rėmimas

Išl.k.1b_ERPF_KT8

Ne

9 konkretus ERPF
tikslas

Socialinės įtraukties
skatinimas, kova su skurdu
ir diskriminacija

Išl.k.1b_ERPF_KT9

Ne

10 konkretus ERPF
tikslas

Investicijos į švietimą,
mokymą ir profesinį
mokymą siekiant lavinti
įgūdžius ir skatinti
mokymąsi visą gyvenimą

Išl.k.1b_ERPF_KT1
0

Ne

11 konkretus ERPF
tikslas

Valdžios institucijų ir
suinteresuotųjų subjektų
institucinių gebėjimų
stiprinimas ir efektyvus
viešasis administravimas

Išl.k.1b_ERPF_KT1
1

Ne

PRIKLAUSO
MŪSŲ
IMČIAI?
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KONKRETŪS TIKSLAI
TIKSLO NR.

VISAS TIKSLO TEKSTAS

ŠIAME SKYRIUJE
PATEIKTA
SUTRUMPINTA
VERSIJA

1 konkretus SF
tikslas

Perėjimo prie mažo anglies
dioksido kiekio technologijų
ekonomikos visuose
sektoriuose rėmimas

Išl.k.1b_SF_KT1

Taip

2 konkretus SF
tikslas

Prisitaikymo prie klimato
kaitos, rizikos prevencijos ir
valdymo skatinimas

Išl.k.1b_SF_KT2

Ne

3 konkretus SF
tikslas

Aplinkos išsaugojimas ir
apsauga bei išteklių
naudojimo efektyvumo
skatinimas

Išl.k.1b_SF_KT3

Taip

4 konkretus SF
tikslas

Tvaraus transporto
skatinimas ir kliūčių
pagrindinėse tinklo
infrastruktūrose šalinimas

Išl.k.1b_SF_KT4

Taip

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis.

PRIKLAUSO
MŪSŲ
IMČIAI?
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4 skyrius
Gamtos ištekliai
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Turinys
Dalis

Įvadas
Apimtis ir metodas

4.1.
4.2.-4.5.

BŽŪP

4.6.-4.58.

BŽŪP paskirtis ir veikimas

4.6.-4.11.

Paskelbta informacija apie veiksmingumą

4.12.-4.15.

BŽŪP veiksmingumo vertinimas remiantis paskelbta
informacija

4.16.-4.58.

Bendrosios pastabos

4.16.-4.22.

Ribota intervencijos logika, kuria grindžiama BŽŪP
Dauguma BŽŪP rodiklių yra susiję su išdirbiais, o ne rezultatais
Papildomuose vertinimo tyrimuose BŽŪP išlaidų ekonomija neaptarta

4.18.
4.19.-4.21.
4.22.

Perspektyvi maisto produktų gamyba

4.23.-4.36.

Tiesioginės išmokos padeda sumažinti pajamų nepastovumą,
tačiau jos iš esmės yra netikslingos

4.25.-4.32.

Rinkos intervencijos priemonės padėjo stabilizuoti rinkas,
tačiau ne visada efektyviai

4.33.-4.34.

Rizikos valdymo priemonės naudojamos retai

4.35.

Yra mažai prieinamos informacijos apie kaimo plėtros priemonių,
kuriomis remiamas ūkių perspektyvumas, veiksmingumą

4.36.

Tvarus gamtos išteklių valdymas ir kovos su klimato kaita veiksmai

4.37.-4.48.

BŽŪP gali prisidėti prie tvaraus gamtos išteklių naudojimo,
tačiau nepakanka duomenų veiksmingumui įvertinti

4.39.-4.43.

Nustatyta, kad BŽŪP priemonės dėl savo struktūros turi
mažą poveikį patenkinant su klimatu susijusius poreikius

4.44.-4.48.

Darnus teritorinis vystymasis

4.49.-4.57.

BŽŪP sukuriama mažai darbo vietų kaimo vietovėse,
o remiant jaunuosius ūkininkus reikia koordinuoti ES ir
nacionalines priemones

4.52.-4.54.

Trūksta įrodymų apie investavimo priemonių veiksmingumą

4.55.-4.57.

Operacijų veiksmingumo testavimo rezultatai

4.58.
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Išvados
Priedai
4.1 priedas. EŽŪGF ir EŽŪFKP tikslai

4.59.-4.64.
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Įvadas
4.1. Daugiametės finansinės programos (DFP) 2 išlaidų kategorijoje numatytos su

tvariu gamtos išteklių naudojimu susijusios išlaidos, kurios finansuojamos pagal bendrą
žemės ūkio politiką (BŽŪP), bendrą žuvininkystės politiką ir aplinkos ir kovos su klimato
kaita veiksmus. 2014–2020 m. laikotarpiu bendros suplanuotos išlaidos pagal šią išlaidų
kategoriją yra 420,0 milijardo eurų (dabartinėmis kainomis), iš jų iki 2019 m. pabaigos
valstybėms narėms pervesta 308,5 milijardo eurų (žr. 4.1 diagramą).

4.1 diagrama. Gamtos ištekliai: 2014–2019 m. mokėjimai pagal
dabartinius DFP įsipareigojimus, išreikšti kaip DFP mokėjimų pagal visas
išlaidų kategorijas dalis, ir pasiskirstymas

(milijardais eurų)

635,9

Europos žemės ūkio garantijų
fondas (EŽŪGF) – tiesioginės
išmokos
254,4 (82,5 %)

milijardo
eurų
Europos žemės ūkio fondas kaimo
plėtrai (EŽŪFKP)
49,8 (16,1 %)

Gamtos ištekliai
308,5
(48,5 %)

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis.

Kitos programos
4,3 (1,4 %)
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Apimtis ir metodas
4.2. Priedėlyje aprašyta šiame skyriuje taikyta metodika.
4.3. Šiame skyriuje daugiausia dėmesio skiriama BŽŪP išlaidoms, kurios sumokamos

per Europos žemės ūkio garantijų fondą (EŽŪGF, paprastai ES biudžeto lėšomis
finansuojamas 100 %) ir Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP, prie jo
paprastai prisideda valstybės narės skirdamos bendrojo finansavimo dalį). BŽŪP sudaro
98,6 % visos 2014–2020 m. DFP 2 išlaidų kategorijoje numatytos biudžeto sumos.

4.4. 4.1 priede pateiktas EŽŪGF ir EŽŪFKP tikslų sąrašas ir nurodyti tikslai, kuriuos

pasirinkome tikrindami informaciją apie veiksmingumą. Nagrinėjame tris bendruosius
BŽŪP tikslus, penkis konkrečius EŽŪGF tikslus ir penkis konkrečius EŽŪFKP tikslus.
Atrinkome konkrečius tikslus, susijusius su didžiausiomis BŽŪP išlaidų dalimis.

4.5. Šis skyrius iš esmės grindžiamas Komisijos informacijos peržiūra, papildyta

mūsų pačių audito ir peržiūros ataskaitose nustatytais faktais, jei jų yra. Visame tekste
pateikiame nuorodas į savo šaltinius.
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BŽŪP
BŽŪP paskirtis ir veikimas

4.6. BŽŪP buvo nustatyta 1962 m. Nuo to laiko ji keletą kartų buvo reformuota.

Atlikus 1992 m. BŽŪP reformą, buvo pereita nuo paramos rinkai prie tiesioginių išmokų
ūkininkams. Per 2003 m. reformą nustatytas „atsiejimas“, t. y. priemonė, kuria siekta
panaikinti ryšį tarp tiesioginių išmokų ir gamybos.

4.7. BŽŪP išlaidos skirstomos į tris plačias kategorijas.
o

Tiesioginės išmokos ūkininkams. Šios išmokos iš esmės grindžiamos ūkininkų
turimos žemės ūkio paskirties žemės plotu ir jos visiškai finansuojamos iš ES
biudžeto.

o

Žemės ūkio rinkos priemonės. Dauguma šių priemonių yra visiškai finansuojamos
iš ES biudžeto.

o

Valstybių narių kaimo plėtros programos, kurių 20–100 % vertės bendrai
finansuojama iš ES biudžeto, skiriasi priklausomai nuo priemonės ir regiono.

4.8. Komisija, visų pirma Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas
(AGRI GD) kartu su valstybėmis narėmis bendrai atsako už BŽŪP valdymą.

4.9. Sutartyse nustatyti aukšto lygio BŽŪP tikslai. Antrinės teisės aktuose1 jie

išskaidyti į tris bendruosius tikslus:
a)

perspektyvią maisto gamybą, daugiausia dėmesio skiriant pajamoms iš žemės
ūkio, žemės ūkio našumui ir kainų stabilumui;

b)

tvarų gamtos išteklių valdymą ir kovos su klimato kaita veiksmus, daugiausia
dėmesio skiriant šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio mažinimui,
biologinei įvairovei, dirvožemiui ir vandeniui;

c)

darnų teritorinį vystymąsi, daugiausia dėmesio skiriant kaimo užimtumo
didinimui, augimo skatinimui ir skurdo mažinimui kaimo vietovėse.

1

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 110 straipsnio 2 dalis.
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4.10. Komisija yra nustačiusi toliau išvardytas bendrųjų tikslų ir BŽŪP intervencinių
priemonių sąsajas 2.
o

Tiesioginės išmokos, kaimo plėtra ir rinkos priemonės turėtų padėti siekti
„perspektyvios maisto produktų gamybos“ tikslo.

o

Kompleksinė parama, žalinimo išmokos ir keletas kaimo plėtros priemonių turėtų
padėti siekti „tvaraus gamtos išteklių valdymo ir kovos su klimato kaita veiksmų“
tikslo.

o

Keletas priemonių, pavyzdžiui, ūkio ir verslo plėtra, vietos plėtra ir parama
plėtojant pagrindines paslaugas ir ryšių technologijas kaimo vietovėse turėtų
padėti siekti „darnaus teritorinio vystymosi“ tikslo.

4.11. 2017 m. Komisija taip pat nustatė ribotą intervencinę logiką dėl kiekvienos iš

pagrindinių 2014–2020 m. BŽŪP išlaidų kategorijų, kurioje parodomi mokėjimo schemų
ir bendrųjų tikslų ryšiai (taip pat žr. 4.18 dalį ir 4.4 diagramą).

Paskelbta informacija apie veiksmingumą

4.12. Yra du pagrindiniai rodiklių rinkiniai, skirti BŽŪP veiksmingumui stebėti. Abu
rinkiniai visų pirma grindžiami valstybių narių ataskaitomis ir Eurostato surinktais
duomenimis.
o

Bendrą stebėsenos ir vertinimo sistemą (BSVS) 3 sudaro 210 rodiklių: 45 konteksto
rodikliai, 84 išdirbio rodikliai, 41 rezultatų rodiklis, 24 tikslo rodikliai ir 16 poveikio
rodiklių.

o

BŽŪP programos ataskaitose yra 63 rodikliai, kurių dauguma paimti iš BSVS. Šešių
rodiklių paskirtis – įvertinti poveikį, susijusį su trimis bendraisiais tikslais. Likę
rodikliai yra išdirbio / indėlio rodikliai, rezultatų ir poveikio rodikliai, susiję su
konkrečiais tikslais.

2

AGRI GD, 2017 m., Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the
Common Agricultural Policy 2014–2020, p. 13–14.

3

BSVS rodikliai nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 834/2014, kaip to
reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 110 straipsnį.
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4.13. Komisija už savo veiklą atsiskaito kasmet teikdama metinę valdymo ir

veiksmingumo ataskaitą (MVVA) ir programos ataskaitas, o AGRI GD svarbios
informacijos pateikia savo metinėje veiklos ataskaitoje (MVA) (žr. 1.3 dalį). 2018 m.
gruodžio mėn. Komisija paskelbė pradinę ataskaitą dėl BŽŪP veiksmingumo 4.
Ataskaitoje, remiantis rodikliais, vertinimais ir kitais informacijos apie 2014–2017 m.
laikotarpį šaltiniais, buvo aptarti trys bendrieji BŽŪP tikslai. Tačiau atsižvelgiant į tai,
kad buvo vėluojama pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. BŽŪP, ataskaitoje buvo pateikta
ribota informacija apie politikos veiksmingumą. Reikalaujama, kad Komisija antrą tokią
ataskaitą paskelbtų iki 2021 m. gruodžio 31 d.5, nes iki šios datos jau turėtų būti
patvirtintas BŽŪP po 2020 m. teisinis pagrindas.

4.14. Taip pat reikalaujama, kad Komisija ir valstybės narės atliktų EŽŪFKP ex ante,
laikotarpio vidurio ir ex post vertinimus 6. 2016 m. Komisija paskelbė 2014–2020 m.
nacionalinių ir regioninių kaimo plėtros programų (KPP) ex ante vertinimų suvestinę
ataskaitą. 2020 m. liepos mėn., pateikusi savo pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra
priimamų aktų dėl BŽŪP po 2020 m., Komisija paskelbė 2007–2013 m. laikotarpio
ex post vertinimų suvestinę ataskaitą. Priklausomai nuo pereinamojo laikotarpio
trukmės, reikalaujama, kad Komisija iki 2026 m. gruodžio mėn. arba 2027 m. gruodžio
mėn. parengtų 2014–2020 m. EŽŪFKP ex post vertinimų pagrindinių išvadų suvestinę
ataskaitą. Bet kokiu atveju iki to laiko Komisija jau turėtų būti pateikusi savo
pasiūlymus dėl laikotarpio po 2027 m. Be to, Komisija bet kuriuo metu gali atlikti
vertinimus 7. Atliekant vertinimą, kitaip nei remiantis vien rodikliais, gali būti pateikta
daugiau įžvalgų, susijusių su veiksmingumu ir politikos poveikiu.

4.15. Komisija (AGRI GD) pasirašo sutartis su išorės vertintojais, kad jie atliktų

papildomus vertinimo tyrimus. Šių tyrimų rezultatai įtraukiami į tarnybų darbinius
dokumentus, vadinamus vertinimais. Komisija paskelbė įvairių tyrimų ir vertinimų BŽŪP
klausimais. 4.2 diagramoje parodytos pagrindinės šiame skyriuje minimos ataskaitos.

4

COM(2018) 790 final.

5

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 110 straipsnis.

6

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 55 straipsnis (ex ante), 56 straipsnis (vertinimai
programavimo laikotarpiu) ir 57 straipsnis (ex post).

7

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 110 straipsnis.
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4.2 diagrama. Pagrindinių vertinimų laikas ir nagrinėjami laikotarpiai
DFP
2014–2020 m.

DFP
2007–2013 m.
2008

2010

2012

2015

Apimtas laikotarpis

2017

DFP
2021–2027 m.
2019

2022

2024

2026

Paskelbimas
Papildomas vertinimo tyrimas dėl BŽŪP poveikio klimato
kaitai ir išmetamam ŠESD kiekiui
Papildomas vertinimo tyrimas dėl miškininkystės priemonių pagal EŽŪFKP
Miškininkystės priemonių pagal EŽŪFKP vertinimas

Papildomas vertinimo tyrimas dėl BŽŪP poveikio kartų
kaitai
Papildomas vertinimo tyrimas dėl žalinimo (2014–2020 m.
laikotarpio vidurys)
Žalinimo aspekto tiesioginėse išmokose vertinimas
Papildomas vertinimo tyrimas dėl BŽŪP poveikio
buveinėms, kraštovaizdžiams, biologinei įvairovei
Papildomas vertinimo tyrimas dėl BŽŪP poveikio
vandeniui

Papildomas vertinimo tyrimas dėl bendrojo
tikslo, susijusio su „perspektyvia maisto
produktų gamyba“
2007–2013 m. EŽŪFKP ex post vertinimų
apibendrinamoji ataskaita

Komisijos vertinimas paskelbtas kaip tarnybų darbinis dokumentas
Papildomas vertinimo tyrimas atliktas Komisijos vardu

Šaltinis: Audito Rūmai.

BŽŪP veiksmingumo vertinimas remiantis paskelbta informacija
Bendrosios pastabos

4.16. 4.3 diagramoje pateikta visų programos ataskaitose naudojamų BŽŪP

rodiklių apžvalga. Daugiau išsamių apžvalgų pagal kiekvieną konkretų tikslą pateikta
4.5 diagramoje, 4.8 diagramoje ir 4.10 diagramoje. 1.24 dalyje aptariame kai kuriuos
bendro pobūdžio apribojimus 8, atsirandančius aiškinant šiuos rodiklius. Visų pirma
mūsų vertinimas, ar tam tikras rodiklis įgyvendinamas pagal planą, yra susijęs su
tikimybe, ar bus pasiekta šio rodiklio tikslinė reikšmė. Šiame vertinime neatsižvelgiama
į tai, ar (ir kaip glaudžiai) atitinkamas rodiklis yra susijęs su BŽŪP veiksmais ir tikslais,
taip pat neatsižvelgiama į tai, ar šio rodiklio tikslinė reikšmė yra pakankamai plataus
užmojo. Todėl tai yra tik pirmas žingsnis analizuojant BŽŪP veiksmingumą. Taip pat

8

Taip pat žr. 2018 m. metinės ataskaitos 3.21–3.35 dalis, kuriose nagrinėjome EŽŪGF ir
EŽŪFKP veiksmingumo rodiklius.
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neatlikome pagrindinių duomenų patikimumo audito, tačiau tai aptariame 1 skyriuje
(žr. 1.13–1.23 dalis). Nustatėme šiuos veiksmingumo rodiklių rinkinio trūkumus:
o

Dauguma rodiklių yra susiję su indėliais ar išdirbiais (žr. 4.19 ir 4.42 dalis), kaip yra
pažymėjęs ir Pasaulio bankas 9. Šie rodikliai veikiau parodo ES lėšų įsisavinimo lygį,
o ne politikos rezultatus ar poveikį.

o

Poveikio rodikliai yra grindžiami bendraisiais makroekonominiais kintamaisiais,
kuriems BŽŪP daromas poveikis gali būti ir neaiškus, ir sunkiai išmatuojamas (žr.
4.17, 4.24 ir 4.51 dalis).

o

14 rodiklių neturi konkrečios kiekybiškai įvertinamos tikslinės reikšmės. Todėl iš jų
galima nustatyti tik tendencijas (žr. 4.20 dalį).

o

Septyni rodikliai yra susiję ne su BŽŪP veiksmingumu, bet su patikinimu dėl išlaidų
tvarkingumo, visuomenės informavimu apie BŽŪP ir informacijos apie politiką
teikimu AGRI GD.

9

Pasaulio bankas, 2017 m., Thinking CAP: supporting agricultural jobs and incomes in the EU,
p. 13.
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4.3 diagrama. Visų programos ataskaitose naudojamų BŽŪP rodiklių
apžvalga
Ar, remiantis Komisijos duomenimis, BŽŪP rodiklių tikslinių reikšmių siekiama pagal planą?

Programos rezultato rodikliai
Indėlis ir išdirbis
Rezultatas

Poveikis

1 bendrasis tikslas: „Perspektyvi maisto produktų
gamyba“

2 bendrasis tikslas: „Tvarus gamtos išteklių valdymas ir
klimato politika“

3 bendrasis tikslas: „Darnus teritorinis vystymasis“
Horizontalieji politiniai klausimai
Patikinimas, informuotumas ir informacinė parama

Ar rodiklių tikslinių reikšmių siekiama pagal planą?
TAIP

NE

NEAIŠKU

Rodikliai su kiekybinėmis tikslinėmis reikšmėmis
Rodikliai be kiekybinių tikslinių reikšmių

Pastaba. Mūsų analizė grindžiama Komisijos duomenimis, kurių audito neatlikome.
Pirmiau pateikta informacija apie tai, ar rodiklių siekiama pagal planą, yra susijusi su mūsų atliktu
tikimybės, ar atitinkamo rodiklio tikslinė reikšmė bus pasiekta, vertinimu. Tačiau rodikliui įtakos gali
neturėti pagal programą įgyvendinti veiksmai arba jis gali būti nesusijęs su programos tikslu, o jo tikslinė
reikšmė gali neatspindėti tinkamo užmojo. Todėl tai, jog rodiklio tikslinės reikšmės siekiama pagal planą,
nebūtinai reiškia, kad pati programa yra tinkamai įgyvendinama, kad būtų pasiekti jos tikslai. Taip pat žr.
priedėlį (18 dalį).
Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis.

4.17. MVVA informacija yra suderinta su pagrindiniais duomenimis, pateiktais

programos ataskaitose. Tačiau MVVA daugiausia dėmesio skiriama išlaidų išdirbiams ir
makroekonominių duomenų pateikimui nenurodant konkretaus BŽŪP indėlio, todėl
joje pasiekimai pateikti pernelyg optimistiškai (žr. 4.1 langelį). Joje neaptartas išlaidų
efektyvumas. Komisija pažymėjo, kad siekiant politikos tikslų toliau susiduriama su
dideliais iššūkiais.
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4.1 langelis
MVVA pateiktos pernelyg optimistinės informacijos apie
veiksmingumą pavyzdžiai
Komisija nurodo, kad „jau pasiekta daugiau kaip 85 proc. žemės ūkio sektoriaus
klimato veiksmų tikslų, susijusių su biologinės įvairovės, dirvožemio ir vandens
išteklių valdymu“ 10. Šie tikslai yra pagrįsti sritimis, susijusiomis su konkrečiomis
EŽŪFKP priemonėmis, t. y. išdirbiais. Jie neparodo, ar mokėjimai turėjo kokį nors
poveikį remiamų sričių būklei.
Komisija teigia, kad EŽŪFKP „parama labai prisideda prie vystymosi; pavyzdžiui,
labai pagerinta plačiajuosčio ryšio prieiga kaimo vietovėse (2019 m. naujos kartos
prieigą turėjo 59 % namų ūkių)“ 11. MVVA nėra jokios informacijos apie EŽŪFKP
indėlį siekiant šio rodiklio.
Ribota intervencijos logika, kuria grindžiama BŽŪP

4.18. Komisija nustatė ribotą intervencijos, susijusios su tiesioginėmis išmokomis,

rinkos priemonėmis ir kaimo plėtra, logiką 12. Remiantis Komisijos intervencijos logika,
sujungiami BŽŪP tikslai, priemonės ir išdirbio rodikliai, tačiau joje nenustatyti poreikiai
arba numatomi rezultatai ir tikslai. Komisijos intervencijos logikoje, susijusioje su
tiesioginėmis išmokomis (žr. 4.4 diagramą), neapibrėžta, kokį pajamų lygį pagal BŽŪP
siekiama užtikrinti ūkininkams. EŽŪFKP atveju pagal reglamentą reikalaujama, kad
valstybės narės parodytų poreikių ir kaimo plėtros programų (KPP) priemonių ryšį 13 ir
nustatytų savo rezultatų rodiklių tikslines reikšmes.

10

2019 m. MVVA, p. 27.

11

2019 m. MVVA, p. 29.

12

AGRI GD, 2017 m., Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the
Common Agricultural Policy 2014–2020, p. 13–14.

13

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 8 straipsnis.
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4.4 diagrama. Komisijos intervencijos, susijusios su tiesioginėmis
išmokomis, logika
BŽŪP bendrieji
tikslai

I-ojo ramsčio
specialieji tikslai

Tiesioginių išmokų
priemonės

Pagrindiniai
išdirbių rodikliai

Tvarus gamtos išteklių valdymas ir klimato
politika

Perspektyvi maisto produktų
gamyba
Didinti ūkių pajamas

Bazinės
išmokos
sistema /
vienkartinės
išmokos už
plotus sistema

Ūkininkų skaičius
Hektarų skaičius

Pagerinti žemės ūkio
konkurencingumą

Perskirstymo
išmoka

Ūkininkų skaičius
Hektarų skaičius

Palaikyti rinkos
stabilumą

Žalinimas

Patenkinti
vartotojų lūkesčius

Išmoka
jauniesiems
ūkininkams

Ūkininkų skaičius
Iš viso hektarų skaičius
- taikoma
- išimtis
- taikomas įvairinimas
- taikomi ekologiniu
požiūriu svarbioms
vietovėms nustatyti
reikalavimai
- Daugiamečiai žolynai
- nustatytos
lygiavertės
priemonės

Ūkininkų skaičius
Hektarų skaičius

Darnus teritorinis vystymasis

Teikti aplinkos
viešąsias gėrybes ir
vykdyti klimato
politikos veiksmus

Smulkiųjų ūkininkų
sistema

Ūkininkų skaičius
Hektarų skaičius

Palaikyti žemės
ūkio įvairovę

Savanoriška
susietoji
parama

Išmokos veiklai
vietovėse, kuriose
esama gamtinių kliūčių

Paramos gavėjų
skaičius
Reikalavimus
atitinkantis kiekis
Hektarų skaičius
Gyvulių skaičius

Ūkininkų skaičius
Hektarų skaičius

Šaltinis: AGRI GD, 2017 m., Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the
Common Agricultural Policy 2014–2020, p. 13–14.

Dauguma BŽŪP rodiklių yra susiję su išdirbiais, o ne rezultatais

4.19. Kaip parodyta 4.3 diagramoje, dauguma programų ataskaitų rodiklių yra

skirti išdirbiams įvertinti. Išdirbio rodikliai yra tiesiogiai susiję ES biudžeto finansuojama
veikla, tačiau juose pateikiama mažai informacijos apie pažangą, padarytą siekiant
politikos tikslų. Kelių programų ataskaitų rodikliuose taip pat aprašomos ekonominės,
aplinkosaugos ir socialinės aplinkybės, kuriomis veikia BŽŪP, ir tai, mūsų manymu, yra
teigiamas dalykas. Tačiau apskritai rodikliai dažnai nepadeda stebėti konkrečių BŽŪP
intervencinių priemonių rezultatų. Komisija mano, kad politikos veiksmingumą galima
gana patikimai stebėti išdirbio lygmeniu, o išorės veiksnių įtaka tampa svarbesnė tais
atvejais, kai siekiama įvertinti rezultatus ir visų pirma poveikį 14. Komisija, nuo pat
pradžių neparengusi intervencijos logikos ir tinkamų rezultatų rodiklių, negali įrodyti
pasiektų BŽŪP tikslų, kol neatlieka vertinimų.

14

COM(2018) 790 final.
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4.20. BŽŪP bendrųjų tikslų ir daugumos EŽŪGF konkrečių tikslų tikslinės reikšmės

išreiškiamos kaip pageidaujamos tendencijos (pavyzdžiui, „padidinti“ žemės ūkio
gamybos veiksnių pajamas arba „sumažinti“ žemės ūkio sektoriuje išmetamą šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekį). Galutiniam rezultatui poveikį daro daugybė išorės
veiksnių ir Komisija ne visais atvejais nustatė BŽŪP ir kintamojo priežastinį ryšį.
Tikslinės reikšmės, kurios išreikštos tik kaip kryptys be kiekybinių verčių, nesudaro jokių
galimybių nustatyti tarpinių reikšmių.

4.21. Kadangi dauguma BSVS rodiklių, kurių nėra programų ataskaitose, yra išdirbio

rodikliai, juose nepateikiama reikšmingos papildomos informacijos apie veiksmingumą
siekiant politikos tikslų. 2016 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba išnagrinėjo BSVS ir
rado reikšmingų trūkumų, „susijusių su tuo, kaip nustatomi tikslai, su taikomais
rodikliais ir duomenų rinkimu, kurie gali pakenkti Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD
gebėjimui stebėti ir pateikti ataskaitas dėl 2014–2020 m. BŽŪP veiksmingumo“ 15 (taip
pat žr. 1.18 dalį). Papildomuose vertinimo tyrimuose dažnai pažymima, kad stebėjimo
duomenų (apie priemones) trūkumas yra poveikio analizę ribojantis veiksnys. Savo
specialiosiose ataskaitose 16 ir 2018 m. metinėje ataskaitoje taip pat atkreipėme dėmesį
į apribojimus, susijusius su informacija apie veiksmingumą, kuri buvo surinkta
naudojant BSVS rodiklius. Komisija peržiūrėjo savo pasiūlymuose dėl BŽŪP po 2020 m.
nurodytus rodiklius ir tikslus ir pripažino, kad rodiklius reikia toliau tobulinti 17.

15

COM(2017) 497 final, p. 8.

16

Žr. Specialiosios ataskaitos Nr. 1/2016 (veiklos rezultatų vertinimas atsižvelgiant į ūkininkų
pajamas) 92 dalį; Specialiosios ataskaitos Nr. 10/2017 (jaunieji ūkininkai) 70 ir 71 dalis;
Specialiosios ataskaitos Nr. 13/2020 (biologinė įvairovė žemės ūkio paskirties žemėje) 49,
59, 71 ir 81 dalis.

17

Audito Rūmų nuomonės Nr. 7/2018 68–71 dalys.
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Papildomuose vertinimo tyrimuose BŽŪP išlaidų ekonomija neaptarta

4.22. Papildomuose vertinimo tyrimuose, kuriuos peržiūrėjome, nebuvo aptarti

klausimai, susiję su intervencijų ekonomija. Tokius klausimus aptarėme savo
ataskaitose. Pavyzdžiui, nustatėme atvejų, kai paramos gavėjams buvo išmokėtos per
didelės kompensacijos (pavyzdžiui, atvejai, susiję su žalinimu 18 ir kai kuriomis rinkos
priemonėmis, susijusiomis su vaisiais ir daržovėmis 19).

Perspektyvi maisto produktų gamyba

4.23. 4.5 diagramoje pateikta iš programų ataskaitų atrinktų rodiklių, susijusių su
1 bendruoju tikslu, apžvalga (perspektyvi maisto produktų gamyba).

18

Specialiosios ataskaitos Nr. 21/2017 „Žalinimas“ 24 ir 25 dalys.

19

Specialiosios ataskaitos Nr. 23/2019 „Ūkininkų pajamų stabilizavimas“ 84 dalis.
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4.5 diagrama. Rodiklių, susijusių su 1 bendruoju tikslu ir atitinkamais
konkrečiais tikslais, apžvalga
Ar, remiantis Komisijos duomenimis, rodiklių tikslinių reikšmių
siekiama pagal planą?
Indėlis ir
išdirbis

Rezultatas

Poveikis

taip
ne
neaišku

Atrinkti rodikliai, susiję su „perspektyvia maisto produktų
gamyba“
Rodiklis

Pažanga siekiant tikslinės reikšmės

Žemės ūkio gamybos veiksnių pajamos

Netaikoma
(nėra kiekybinės tikslinės
N/A (2019)
reikšmės):
 112 (2013 m.)
pradinė reikšmė:
tikslas:
2013
20??padidinti
naujausi duomenys: 123 (2019 m.)

Žemės ūkio našumas

Netaikoma (nėra kiekybinės tikslinės
reikšmės):
2005pradinė reikšmė:
20?? 100 (2005 m.)
tikslas: padidinti
naujausi duomenys: 110 (2018 m.)

ES prekių kainų kintamumas

Netaikoma (nėra kiekybinės tikslinės
reikšmės):
2017
20?? verčių intervalas
pradinė reikšmė:
tikslas: < pasaulis
naujausi duomenys: verčių intervalas

Ar rodiklių
siekiama
pagal planą?

taip

Tipas

poveikis

N/A (2018)

taip

poveikis

N/A (2019)

taip

poveikis

N/A (2018)

Žemės ūkio verslo pajamas (šeimos
ūkio pajamos) sudarančios tiesioginės
paramos dalis
Žemės ūkio valdų, gaunančių KPP
paramą restruktūrizavimo
investicijoms, procentinė dalis

Žemės ūkio valdų, parengusių pagal KPP
remiamą verslo plėtros planą
jauniesiems ūkininkams, procentinė
dalis
Žemės ūkio valdų, remiamų pagal
kokybės sistemas, vietos rinkų ir
trumpo tiekimo grandinių, taip pat
gamintojų grupių procentinė dalis

pradinė reikšmė: 41 % (2013 m.)
20??išlaikyti
tikslas:
naujausi duomenys: 40 % (2018 m.)

2013

43 % (2018)
2013

tarpinė reikšmė
23 % (2018)
2023

58 % (2018)
2013

tarpinė reikšmė
23 % (2018)
2023

31 % (2018)
2013

tarpinė reikšmė
34 % (2018)
2023

28 % (2018)
Žemės ūkio valdų, dalyvaujančių rizikos
valdymo sistemose, procentinė dalis

2013

tarpinė reikšmė
90 % (2018)
2023


taip

išdirbis


taip

išdirbis


taip

išdirbis


neaišku

išdirbis


ne

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis.

išdirbis
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4.24. Visi trys rodikliai, susiję su bendruoju perspektyvios maisto produktų

gamybos tikslu (žemės ūkio gamybos veiksnių pajamų didinimas, žemės ūkio našumo
didinimas ir kainų svyravimų ribojimas), atspindi makroekonominius pokyčius. Nors šie
rodikliai atspindi teigiamą tendenciją, BŽŪP šiems rodikliams turi nedidelį arba
neakivaizdų poveikį. Pajamoms, našumui ir kainoms įtakos turi daugybė kitų veiksnių.
Pavyzdžiui, žemės ūkio gamybos veiksnių pajamos padidėjo dėl didesnio našumo ir
sumažėjusio darbo kiekio ūkininkavimo sektoriuje. Panašiai rinkos sąlygos ir žemės ūkio
kainų svyravimai turi įtakos pajamų lygiui 20. Iš keturių išdirbio rodiklių, susijusių su
EŽŪFKP 2 ir 3 konkrečiais tikslais, matyti remiamų valdų procentinė dalis, tačiau jais
neįvertinamas šios paramos poveikis.
Tiesioginės išmokos padeda sumažinti pajamų nepastovumą, tačiau jos iš esmės yra
netikslingos

4.25. Tiesioginės išmokos sudaro apytiksliai 70 % BŽŪP išlaidų. Papildomame

vertinimo tyrime nurodyta, kad, remiantis 2010–2015 m. duomenimis, dėl tiesioginių
išmokų ūkių pajamų kintamumas sumažėjo apytiksliai 30 % 21.

4.26. EŽŪGF konkretus tikslas „palaikyti stabilias ūkininkų pajamas teikiant

tiesioginę pajamų paramą“ turi vieną rodiklį: „žemės ūkio verslo pajamas sudarančios
tiesioginės paramos dalis“. 2017 m. šio rodiklio vertė svyravo nuo 8 % Nyderlanduose
iki 50 % Slovakijoje. Tikslas yra išlaikyti stabilų santykį. Tačiau tai nesuderinama su
politikos tikslu didinti žemės ūkio veikla besiverčiančių asmenų asmenines pajamas,
kartu ribojant tiesioginės paramos poreikį.

20

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective “viable
food production ”, 2020 m., p. 33–34, 53–54.

21

Ten pat, p. 49–50.
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4.27. Savo 2019 m. MVVA Komisija teigė, kad ūkininkų pajamos buvo mažesnės už

darbo užmokestį bendrai visoje ekonomikoje. Komisija nurodė, kad 2017 m. pajamų
ūkininkavimo sektoriuje vidurkis buvo apytiksliai 46,5 % vidutinio darbo užmokesčio
ES 28 šalyse 22. Komisija naudoja verslo pajamas vienam šeimos darbo vienetui kaip
ūkininkavimo pajamų rodiklį. Tačiau šis skaičius neatspindi skirtingos abiejų gyventojų
grupių demografinės padėties (dauguma ūkininkų yra sulaukę pensinio amžiaus) arba
ūkininkų namų ūkių pajamų, nesusijusių su ūkininkavimu. Disponuojamosios pajamos, į
kurias taip pat įskaičiuojamos su ūkininkavimu nesusijusios pajamos, yra pagrindinis
ūkininkų gyvenimo lygio įvertinimo elementas23.

4.28. 2016 m. rekomendavome24, kad Komisija „sukurt[ų] išsamesnę statistikos

sistemą, kurioje būtų teikiama informacija apie disponuojamąsias ūkininkų ūkių
pajamas ir geriau atsispindėtų deramas ūkininkų gyvenimo lygis“ ir „pagerint[ų]
sistemą, skirtą palyginti ūkininkų pajamas su pajamomis kituose ekonomikos
sektoriuose“. Komisija pasiūlė keturis žemės ūkio pajamų rodiklius, susijusius su BŽŪP
po 2020 m., tačiau neplanuoja rinkti duomenų apie disponuojamąsias pajamas.

4.29. Remiantis Eurostato duomenimis, 2016 m. apytiksliai du trečdaliai ES ūkių

buvo mažesni nei 5 ha. Kadangi tiesioginės išmokos yra susietos su ūkio plotu,
apytiksliai 80 % paramos skiriama maždaug 20 % paramos gavėjų. Iš tiesų, daugiau nei
30 % išmokų sumokama 2 % paramos gavėjų, kurių kiekvienas gauna daugiau nei
50 000 eurų tiesioginių išmokų (žr. 4.6 diagramą). Įvairūs perskirstymo mechanizmai
(pavyzdžiui, viršutinės ribos nustatymas ir perskirstymo išmokos) turėjo tik nedidelį
poveikį 25.

22

CAP SPECIFIC OBJECTIVES …explained – Brief No 1, p. 2–3.

23

Specialiosios ataskaitos Nr. 01/2016 „Ūkininkų pajamų rėmimas: ar veiklos rezultatams
vertinti skirta Komisijos sistema yra gerai parengta ir pagrįsta patikimais duomenimis?“
26 dalis.

24

Specialiosios ataskaitos Nr. 01/2016 „Ūkininkų pajamų rėmimas: ar veiklos rezultatams
vertinti skirta Komisijos sistema yra gerai parengta ir pagrįsta patikimais duomenimis?“
1 rekomendacija.

25

Audito Rūmų apžvalga Nr. 02/2018 „BŽŪP ateitis (apžvalginis pranešimas)“, p. 16;
Specialiosios ataskaitos Nr. 10/2018 „Ūkininkams skirta bazinės išmokos schema“ 49–
63 dalys.
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4.6 diagrama. Tiesioginių išmokų pasiskirstymas pagal išmokos klasę ir
paramos gavėjų dalį, Europos Sąjunga (2018 m.)
Tiesioginių
išmokų dalis

30 %
27,58 %

100 %

25,25 %

25 %

ES 28, 2018 finansiniai metai

80 %

22,38 %

60 %
40 %

20 %
16,98 %

20 %

15,79 %

0%

14,55 %

15 %
10,62 %

10 %

8,35 %

3,12 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Paramos gavėjų dalis

10,61 %
9,74 %
7,24 %
5,86 %

5%

0%

2,60 %

4,87 %
1,42 %

1,11 %

0%

2,62 %
0,26 %

2,88 %
2,74 %
1,37 %
0,05 %
0,02 %
0,05 %
0,03 %

1,82 %

0,10 %

Išmokos klasė (tūkstančiais eurų paramos gavėjui)
Išmokos

Paramos gavėjai

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis.

4.30. Papildomame vertinimo tyrime taip pat nagrinėjamas teisingas tiesioginės
paramos paskirstymas26. Tyrime daroma išvada, kad, remiantis Gini koeficientais,
tiesioginėmis išmokomis teikiamos paramos koncentracija 2013–2015 m. pasikeitė
nedaug (žr. 4.7 diagramą).

26

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective “viable
food production”, 2020 m., p. 108–122.
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4.7 diagrama. Gini koeficientai, susiję su tiesioginėmis išmokomis
teikiamos paramos koncentracija 2013 ir 2015 m.
1
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0

Pastaba. 0 reiškia idealų teisingumą, o 1 – visišką neteisingumą.
Šaltinis: EEIG Agrosynergie: Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general
objective “viable food production”, p. 116.

4.31. BŽŪP veiksmingumo rodikliais neįvertinamas tiesioginių išmokų efektyvumas.

Papildomame vertinimo tyrime dėl perspektyvios maisto produktų gamybos 27 buvo
siekiama atsakyti į klausimą, „ar BŽŪP parama teikiama tiems, kam jos labiausiai
reikia?“. Tyrime prieita prie išvados, kad ūkių, gaunančių tiesiogines išmokas ir
generuojančių pajamas pagal kiekvieną darbo vienetą, viršijantį nacionalinį darbo
našumo vidurkį, sumažėjo nuo 29 % 2013 m. iki 26 % 2015 m.28 Tyrime nustatyta, kad
9 % mažų ūkių ir daugiau nei 30 % didelių ūkių pajamų kiekvienam darbo vienetui dydis
viršijo šį rodiklį.

4.32. Įvertinus, kiek paramos skiriama tikslinei grupei nepriklausantiems paramos

gavėjams, galėtų pagerėti BŽŪP struktūra ir padidėti BŽŪP veiksmingumas. Tokiu
atveju būtų nustatomos BŽŪP lėšos, sumokėtos ūkininkams, kurių pajamos iš
ūkininkavimo viršija pajamų iš ūkininkavimo vidurkį, ir lėšos, sumokėtos paramos
gavėjams, kurių pagrindinė ekonominė veikla nėra ūkininkavimas. Tokie duomenys taip
27

Ten pat, 10 skirsnis.

28

Ten pat, p. 224.
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pat galėtų padėti nustatyti paraiškas, susijusias su reikšminga žemės koncentracija
(galbūt su žemės grobimu). Be to, tiesioginėmis išmokomis prisidėta prie padidėjusių
žemės nuomos kainų keliose valstybėse narėse, visų pirma tai pasakytina apie žemo
našumo žemės sklypus29. Vertintojai rekomendavo Komisijai ištirti tiesioginių išmokų
poveikį padidėjusioms žemės sklypų nuomos kainoms ir atitinkamas kovos su tokių
kainų didėjimu priemones 30.
Rinkos intervencijos priemonės padėjo stabilizuoti rinkas, tačiau ne visada efektyviai

4.33. Savo MVVA Komisija pažymi, kad 2018 m. nereikėjo imtis jokių naujų rinkos

intervencijos priemonių. Komisijos užsakymu atliktame papildomame vertinimo tyrime
padaryta išvada, kad 2014–2017 m. naudotų priemonių veiksmingumas buvo
nevienodas31, kaip parodyta 4.1 lentelėje.

4.1 lentelė. Papildomo vertinimo tyrimo išvados dėl išlaidų rinkos
priemonėms
Kiekis

Terminas

Veiksmingumas

Neaktualu

Trumpas

Geras

Nepakankamas

Trumpas / ilgas

Prastas

Sūris

Pakankamas

Trumpas

Labai geras

Kiauliena

Pakankamas

Trumpas

Labai geras

Vaisiai ir citrusiniai
vaisiai

Pakankamas

Trumpas / neutralus

Geras

Daržovės

Pakankamas

Trumpas

Labai geras

Sviestas
Saugomi
produktai

Vaisiai ir
daržovės

Nugriebto pieno
milteliai

Šaltinis: AGRI GD, EEIG Agrosynergie, Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the
general objective “viable food production”, 2020 m., p. 148.

4.34. Komisija nustatė laikinas išimtines paramos tam tikriems vaisių ir daržovių

gamintojams priemones, kurios buvo taikomos 2014 m. antrąjį pusmetį po Rusijos
importo embargo. Papildomame vertinimo tyrime su vaisiais ir citrusiniais vaisiais
susijusių priemonių veiksmingumas vertinamas kaip „geras“, kartu nurodant, kad
geresnis pašalinimo iš rinkos sistemos ir išimtinių priemonių valdymas galėjo prisidėti
prie didesnio veiksmingumo 32. Išsiaiškinome, kad nustatant paramos lygį iki trečiųjų
29

Ten pat, p. 198.

30

Ten pat, p. 237.

31

Ten pat, p. 232.

32

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective “viable
food production”, 2020 m., p. 148.
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draudimo metų nebuvo atsižvelgta į tai, kad esama kitų alternatyvių rinkų, ir kad
pasitaikė perteklinės kompensacijos už krizės metu taikomas priemones atvejų 33.
Rizikos valdymo priemonės naudojamos retai

4.35. Rodikliu „rizikos valdymo sistemoje dalyvaujančių žemės ūkio valdų

procentinis dydis“ įvertinama BŽŪP paramą už draudimo įmokas gaunančių ir
savitarpio fonduose bei taikant kitas pajamų stabilizavimo priemones dalyvaujančių
ūkininkų dalis. Remiantis programų ataskaitomis, rodiklio tikslinė reikšmė nepasiekė
numatytos 2018 m. tarpinės reikšmės. Iki 2018 m. pabaigos buvo pasiekta 28,3 %
2023 m. numatytos tikslinės vertės. Programų ataskaitose Komisija nurodė, jog prastą
pasiekimų lygį lėmė tai, kad „šios rūšies parama yra nauja ir jos visapusiškam valdymui
užtikrinti reikia šiek tiek laiko“. Nustatėme, kad dauguma ūkininkų, sudarančių
draudimo sutartis, išsiverčia be ES paramos ir kad tiesioginės išmokos pačios savaime
gerokai sumažina pajamų nepastovumą 34.
Yra mažai prieinamos informacijos apie kaimo plėtros priemonių, kuriomis remiamas
ūkių perspektyvumas, veiksmingumą

4.36. MVVA nurodyta, kad EŽŪFKP tikslų, susijusių su ūkių perspektyvumo ir

konkurencingumo didinimu pasiekimo lygis yra „santykinai geras“. Tačiau šie rodikliai
atspindi ES žemės ūkio valdų, kurioms buvo skirta parama, dalį ir jais negalima pagrįsti
išvadų dėl veiksmingumo. Turimų papildomo vertinimo tyrimo dėl perspektyvios
maisto produktų gamybos duomenų nepakako tam, kad būtų padarytos aiškios išvados
dėl EŽŪFKP priemonių veiksmingumo. 2020 m. pradžioje valstybės narės panaudojo
mažiau nei pusę ūkių perspektyvumui ir konkurencingumui 2014–2020 m. suplanuoto
EŽŪFKP biudžeto.

Tvarus gamtos išteklių valdymas ir kovos su klimato kaita veiksmai

4.37. 4.8 diagramoje pateikta iš programų ataskaitų atrinktų rodiklių, susijusių su

2 bendruoju tikslu, apžvalga (tvarus gamtos išteklių valdymas ir klimato politikos
veiksmai).

33

Specialiosios ataskaitos Nr. 23/2019 „Ūkininkų pajamų stabilizavimas“ 84 ir 89 dalys.

34

Ten pat, 16–22, 41 dalys.
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4.8 diagrama. Rodiklių, susijusių su 2 bendruoju tikslu ir atitinkamais
konkrečiais tikslais, apžvalga
Ar, remiantis Komisijos duomenimis, rodiklių tikslinių reikšmių
siekiama pagal planą?
Indėlis ir
išdirbis

Rezultatas

Poveikis

taip
ne
neaišku

Atrinkti rodikliai, susiję su „tvariu gamtos išteklių valdymu ir klimato
politika“
Rodiklis

Pažanga siekiant tikslinės reikšmės

Ar rodiklių
siekiama
pagal planą?

Tipas

N/A (2017)

Netaikoma (nėra kiekybinės tikslinės reikšmės):

Žemės ūkio sektoriuje išmetamas pradi nė rei kš mė: 488 ki l otonų CO 2 ekvi val entas

(2013 m.)
šiltnamio efektą sukeliančių dujų
ti ks l as : s umaži nti
kiekis
2013
20??
nauj aus i duomenys : 502 ki l otonų CO
ekvi val entas (2017 m.)

2

ne

poveikis

N/A (2015, 2016, 2017)
Vandens gavyba žemės ūkyje:
dirvožemio drėkinimo tikslais
naudojamo vandens kiekis

Netaikoma (nėra kiekybinės tikslinės reikšmės):
pradi nė rei kš mė: nei š s amūs duomenys
ti ks l as : s umaži nti
nauj aus i duomenys : nei š s amūs duomenys

Daugiamečių pievų valstybėje
narėje ir viso žemės ūkio ploto
santykis

Netaikoma (nėra kiekybinės tikslinės reikšmės):
pradi nė rei kš mė: nenurodyta
ti ks l as : i š l ai kyti (nevi rš i j ant ri bų)
nauj aus i duomenys : i š l ai kyta

2010

20??

N/A (2019)

Ploto, kuriame taikoma žalinimo
praktika, dalis

Žemės ūkio paskirties žemės,
kuriai taikomos valdymo sutartys
taip prisidedant prie biologinės
įvairovės, procentinė dalis

Miško ploto, kuriam taikomos
valdymo sutartys taip prisidedant
prie biologinės įvairovės,
procentinė dalis

Drėkinamos žemės, kurioje
taikomos efektyvesnės drėkinimo
sistemos, procentinė dalis

20??

20??

20??

95 % (2018)
2013

tarpinė reikšmė
70 % (2018)
2023

taip

rezultatas

taip

išdirbis

taip

išdirbis


2023

40 % (2018)
2013





20 % (2018)
2013

poveikis



N/A (2018)

pradi nė rei kš mė: 75 % (2015 m.)
ti ks l as : i š l ai kyti
nauj aus i duomenys : 79 % (2018 m.)

2015

neaišku

ne

išdirbis


2023

neaišku

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis.
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4.38. Dauguma programų ataskaitų rodiklių, susietų su konkrečiais gamtos išteklių

ir klimato politikos veiksmų tikslais, yra susiję su teritorija arba gyvūnų skaičiumi,
kuriems taikomos įvairios priemonės arba įsipareigojimai nevertinant aplinkai
pasiektos naudos. Iš viso yra 19 rodiklių, iš kurių tik 2 rodikliai yra rezultato rodikliai (žr.
4.43 ir 4.46 dalis).
BŽŪP gali prisidėti prie tvaraus gamtos išteklių naudojimo, tačiau nepakanka
duomenų veiksmingumui įvertinti

4.39. Savo naujausioje MVVA Komisija laimėjimu laiko tai, kad 79 % viso ES žemės

ūkio paskirties žemės ploto 2018 m. galiojo bent vienas su žalinimu susijęs
įsipareigojimas. Tačiau nustatėme 35, kad žalinimas turėjo nedidelį įvertinamą poveikį
ūkininkavimo metodams ir aplinkai. Jis prisidėjo prie ūkininkavimo metodų pokyčių
apytiksliai 5 % visų ES ūkių ir buvo naudingas kuo labiau sumažinant nusistovėjusių
ūkininkavimo metodų sutrikdymą. Žalinimas iš esmės išliko pajamų rėmimo schema 36.

4.40. Valstybės narės apibrėžia „geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės“

standartus, kurie yra sudedamoji kompleksinės paramos dalis. Kai kuriose valstybėse
narėse šie nustatyti standartai yra gana žemo lygio 37. Be to, taikymo skirtumai įvairiose
valstybėse narėse, be kita ko, atsižvelgiant į administracines baudas už reikalavimų
nesilaikymą, pernelyg išplečia „vienodų sąlygų“ sąvoką 38. Tam tikri kompleksinės
paramos standartai gali prisidėti prie biologinės įvairovės, tačiau Komisija ir valstybės
narės dar neįvertino jų poveikio 39.

4.41. Tikslingai nustatytos žemės ūkio, aplinkos ir klimato priemonės gali gerokai
prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo. Labiausiai tikėtina, kad taip bus tais
atvejais, kai sistemos apima didelę kultivuojamo kraštovaizdžio dalį arba jose
daugiausia dėmesio skiriama konkrečioms rizikoms. Viena iš kliūčių yra ta, kad

35

Specialioji ataskaita Nr. 21/2017 „Žalinimas“.

36

Specialiosios ataskaitos Nr. 21/2017 „Žalinimas“ 24 ir 25 dalys.

37

Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity, 2020 m., p. 77–78.

38

Europos Komisija, 2017 m., Modernising and simplifying the CAP: Climate & Environmental
challenges facing agriculture and rural areas, p. 21; Audito Rūmų specialioji ataskaita
Nr. 26/2016 „Padidinti kompleksinės paramos veiksmingumą ir padaryti ją paprastesnę
tebėra didelė problema“.

39

Specialiosios ataskaitos Nr. 13/2020 „Biologinė įvairovė žemės ūkio paskirties žemėje“ 41–
50 dalys.

143

ūkininkai šiomis priemonėmis mažai naudojasi 40. Dėl kai kurių EŽŪFKP priemonių
nustatėme atvejų, kai kompensacija neapėmė dalyvavimo sistemoje išlaidų (pavyzdžiui,
„Natura 2000“ išmokos kai kuriose valstybėse narėse 41).

4.42. Dėl konkretaus EŽŪFKP tikslo, susijusio su ekosistemomis, pažymėtina, kad

miškininkystės išdirbio rodikliai ES lygmeniu parodė, jog miškininkystės priemonėmis
buvo mažai naudojamasi. Komisijos atliktame miškininkystės priemonių vertinime 42
daroma išvada, kad nors šioje srityje galima atlikti patobulinimus, priemonėmis buvo
remiami tam tikri veiksmai, kurie nebūtų buvę finansuojami tokia pat apimtimi arba
apskritai nebūtų buvę įgyvendinami.

4.43. Rodiklis „drėkinamos žemės, kurioje taikomos veiksmingesnės drėkinimo

sistemos, procentinė dalis“ yra susijęs su EŽŪFKP 5 konkrečiu tikslu. 2023 m. tikslinė
reikšmė yra 13,0 %; 2018 m. rezultatas buvo 5,26 % 43, t. y. 40 % tikslinės reikšmės.
Bendra pažanga yra neaiški. Remiantis valstybių narių imtimi, papildomame vertinimo
tyrime nustatyta, kad neatliktas joks aiškus patikrinimas, kiek vandens buvo sutaupyta
užbaigus EŽŪFKP investicijas 44.
Nustatyta, kad BŽŪP priemonės dėl savo struktūros turi mažą poveikį patenkinant su
klimatu susijusius poreikius

4.44. Žemės ūkyje išmetamų teršalų kiekis sudarė 12,6 % viso ES 2017 m. išmesto

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 45. Nuo 1990 m. žemės ūkio sektoriuje
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažėjo daugiau nei 20 % 46, tačiau
nuo 2010 m. nesikeitė (žr. 4.9 diagramą).

40

Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity, 2020 m.; Audito
Rūmų specialioji ataskaita Nr. 13/2020 „Biologinė įvairovė žemės ūkio paskirties žemėje“.

41

Specialiosios ataskaitos Nr. 1/2017 „Būtina daugiau pastangų įgyvendinant tinklą
„Natura 2000“, kad būtų išnaudotos visos jo galimybės“ 59 ir 60 dalys.

42

SWD(2019) 389 final.

43

2021 m. biudžeto projekto programų ataskaitos.

44

Evaluation of the impact of the CAP on water, 2019 m., p. 157–158.

45

AGRI GD 2016 m. MVA, p. 38.

46

2021 m. biudžeto projekto programų ataskaitos.
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4.9 diagrama. ES žemės ūkyje nuo 1990 m. išmetamas šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekis, ES 28

1 000 tonų CO2
ekvivalentas

650 000
600 000
550 000

Vidutinismetinis
metinissumažėjimas
sumažėjimas
Vidutinis
(1990–2017m.):
m.):–0,86
–0,86%,
%,tačiau
tačiau
(1990–2017
nuo2010
2010m.
m.nesikeitė
didėja
nuo

500 000
450 000
400 000

Šaltinis: AGRI GD 2019 m. MVA, p. 38, pakeista.

4.45. ES nustatė bendrąjį tikslą – iki 2030 m. 40 % sumažinti išmetamą šiltnamio

efektą sukeliančių dujų kiekį (palyginti su 1990 m. lygiais) 47. Atsižvelgdama į žaliąjį
kursą ir plačius užmojus iki 2050 m. ES pasiekti neutralaus poveikio klimatui tikslą,
Komisija pasiūlė padidinti 2030 m. ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekio tikslą ne mažiau kaip iki 55 %, palyginti su 1990 m. lygiais. 2019 m. nebuvo jokių
konkrečių veiksmų gairių dėl ES žemės ūkio sektoriuje išmetamų teršalų kiekio
mažinimo 48.

4.46. Rodiklis „daugiamečių pievų arba ganyklų dalis valstybėje narėje atsižvelgiant

į visą žemės ūkio paskirties sklypų plotą“, yra pagrįstas ūkininkų pateiktais duomenimis
ir yra susijęs su vienu iš jiems taikomų žalinimo įpareigojimų. Daugiametės pievos yra
prižiūrimos laikantis žalinimo įpareigojimo, visų pirma siekiant anglies sekvestracijos49.
Tikslas yra išlaikyti dydį, kuris, palyginti su orientaciniu dydžiu, neviršytų 5 % ribos.
2019 m. nė vienoje valstybėje narėje dydis neviršijo 5 % ribos (remiantis 21 valstybės
narės pateiktais duomenimis) 50. Valstybės narės gali leisti arti daugiametėse pievose. Iš
tyrimų matyti, kad suartos ir atsėtos pievos aplinkai yra mažiau vertingos ir iš tikrųjų
gali prisidėti prie didesnio išmetamo CO2 kiekio, palyginti su tais atvejais, kai arimo

47

Komisijos komunikatas „2020–2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija“.
COM(2014) 015 final.

48

Specialioji ataskaita Nr. 18/2019 „ES išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis“.

49

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 42 konstatuojamoji dalis.

50

AGRI GD 2019 m. MVA priedas, p. 234.
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veikla nevykdoma 51. Trūksta duomenų, iš kurių būtų matyti, kad daugiametės pievos
nebuvo ariamos 52. Apklausėme 65 ūkininkus, kultivuojančius apytiksliai 4 600 ha
daugiamečių pievų, o tai sudarė su mūsų patikinimo pareiškimu susijusio audito darbo
dalį. Beveik 37 % šių ūkininkų šias pievas nuo 2015 m. bent kartą arė ir atsėjo. 10 %
pievų ariama ir atsėjama kasmet.

4.47. Papildomame vertinimo tyrime dėl klimato kaitos pažymima, kad privalomos

priemonės (pavyzdžiui, žalinimas ir kompleksinė parama) nebuvo pakankamos siekiant
mažinti gyvulininkystės sektoriuje ir kultivuojant pasėlius išmetamą šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekį. Nėra jokių BŽŪP priemonių, kurias taikydamos valstybės narės
galėtų priversti ūkininkus imtis veiksmų, siekiant mažinti gyvulininkystės sektoriuje ir
kultivuojant pasėlius išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 53.

4.48. Savo MVVA Komisija pripažino poreikį didinti veiksmingumą ir gerinti BŽŪP
tikslingumą ir taip prisidėti siekiant aplinkos ir klimato tikslo.

Darnus teritorinis vystymasis

4.49. EŽŪGF yra orientuotas į darbo vietų ūkyje išlaikymą, o EŽŪFKP taip pat

siekiama kurti darbo vietas ne ūkiuose. Tačiau žemės ūkis sudaro nedidelę BVP dalį net
ir kaimo vietovėse. EŽŪFKP parama suvokiama kaip turinti ribotą poveikį kaimo
ekonomikai platesniu mastu 54. MVVA pateikiama informacija apie darbo vietas ir
plačiajuostę prieigą, tačiau nepateikiama jokios atitinkamos informacijos apie
veiksmingumą siekiant darnaus teritorinio vystymosi tikslo.

4.50. 4.10 diagramoje pateikta programų ataskaitų rodiklių, susijusių su

1 bendruoju tikslu „darnus teritorinis vystymasis“, apžvalga.

51

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions,
2019 m., p. 78–84.

52

Ten pat, p. 236.

53

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions,
santrauka, 2019 m., p. 2.

54

Europos Parlamentas (2016), The role of the EU’s Common Agricultural Policy in creating
rural jobs, Research for the Committee on Agriculture and Rural Development,
IP/B/AGRI/IC/2015_158, p. 99.
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4.10 diagrama. Rodiklių, susijusių su 3 bendruoju tikslu ir atitinkamais
konkrečiais tikslais, apžvalga
Ar, remiantis Komisijos duomenimis, rodiklių tikslinių reikšmių siekiama
pagal planą?
Indėlis ir
išdirbis

Rezultatas

Poveikis

taip
ne
neaišku

Su darniu teritoriniu vystymusi susiję rodikliai
Rodiklis

Užimtumo lygis kaimo vietovėse

Darbo vietų, sukurtų įgyvendinant
remiamus projektus, skaičius
(neįskaitant iniciatyvos LEADER)
Kaimo gyventojų, kuriems
taikomos vietos plėtros
strategijos, skaičiaus procentinė
dalis
Kaimo gyventojų, kurie naudojasi
naujomis arba geresnėmis
paslaugomis / infrastruktūra,
skaičiaus procentinė dalis
Darbo vietų, sukurtų įgyvendinant
remiamus projektus, skaičius
(iniciatyva LEADER)
Kaimo gyventojų, kurie naudojasi
naujomis arba geresne IT
infrastruktūra, skaičiaus
procentinė dalis

Pažanga siekiant tikslinės
reikšmės
Netaikoma (nėra kiekybinės tikslinės
reikšmės):
N/A (2018)
pra di nė rei kš mė: 63,4 % (2013 m.)
ti ks l a s : pa di di nti
2013
20??
na uja us i duomenys : 68,1 % (2017 m.)



2023

83 % (2018)
2013

ne

2023

100 % (2018)
2013

2023

tarpinė reikšmė
98 % (2018)

tarpinė reikšmė
24 % (2018)

30 % (2018)

2013

2023

17 % (2018)
2013

taip

Tipas

poveikis



14 % (2018)
2013

Ar rodiklių
siekiama
pagal planą?

tarpinė reikšmė
24 % (2018)
2023

rezultatas


taip

išdirbis


taip


ne


ne

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis.
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4.51. Vienintelis programų ataskaitų rodiklis, susijęs su bendruoju „darnaus

teritorinio vystymosi“ tikslu, yra „užimtumo lygis kaimo vietovėse“ 55. Šis rodiklis nuo
63,4 % 2012 m. padidėjo iki 68,1 % 2018 m. BŽŪP įtaka yra neapibrėžta, bet ribota (žr.
4.52 dalį). Per tą patį laikotarpį bendras užimtumo lygis padidėjo nuo 68,4 % iki 72,2 %.
Išorės ekonominė aplinka ir įvairios nacionalinės politikos turi tiesioginį ir netiesioginį
poveikį užimtumui kaimo vietovėse 56. MVVA šie išorės veiksniai pripažįstami.
BŽŪP sukuriama mažai darbo vietų kaimo vietovėse, o remiant jaunuosius ūkininkus
reikia koordinuoti ES ir nacionalines priemones

4.52. Darbo vietų, užregistruotų kaip tiesiogiai sukurtų gyvendinant iniciatyvą

LEADER, skaičius iki 2018 m. pabaigos buvo 13 337 (30 % 2023 m. tikslinės reikšmės) ir
mažiau nei 0,05 % visų darbo vietų kaimo vietovėse. Dėl kitų kaimo plėtros priemonių
pažymėtina, kad sukurtos 10 784 darbo vietos (14 % tikslinės reikšmės). Komisija savo
programų ataskaitose pažymi, kad neturi patikimų duomenų apie darbo vietas,
sukurtas pagal iniciatyvą LEADER.

4.53. Papildomame vertinimo tyrime57 laikomasi nuomonės, kad regioninės ir

sektoriaus aplinkybės turi reikšmingą poveikį užimtumui kaimo vietovės, ir kad BŽŪP
priemonės turi nedidelį poveikį darbo vietoms kaimuose.

55

AGRI GD 2019 m. MVA 12 priedas.

56

Europos Parlamentas (2016), The role of the EU’s Common Agricultural Policy in creating
rural jobs, Research for the Committee on Agriculture and Rural Development,
IP/B/AGRI/IC/2015_158.

57

Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in
rural areas, 2019 m.
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4.54. Jaunieji ūkininkai gali gauti papildomas išmokas pagal EŽŪGF ir vienkartinę

paramą iš EŽŪFKP, skitą pirmajai savo žemės ūkio valdai įkurti. Mūsų išvados sutampa
su papildomų vertinimo tyrimų išvadomis: EŽŪGF parama jauniesiems ūkininkams turi
nedidelį poveikį arba apskritai jo neturi, o EŽŪFKP parama yra veiksmingesnė iš esmės
dėl to, kad ji yra tikslingesnė 58. Nustatyta, kad BŽŪP kartų atsinaujinimo priemonės yra
veiksmingos tais „atvejais, kai jas taip pat papildomai remia ir skatina nacionalinės,
regioninės ir vietos valdymo institucijos ir tai daroma pasitelkiant fiskalinę politiką“ 59.
Trūksta įrodymų apie investavimo priemonių veiksmingumą

4.55. Savo MVVA Komisija nurodo, kad plačiajuostė prieiga kaimo vietovėse

pastebimai pagerėjo, tačiau ji neturi jokios papildomos informacijos apie EŽŪFKP indėlį
į kaimo vietovių plėtrą. Šiuo metu atliekamas papildomas vertinimo tyrimas, kuriame
vertinamas bendrasis darnaus teritorinio vystymosi tikslas 2014–2020 m.

4.56. Programų ataskaitų rodikliai „kaimo gyventojų, besinaudojančių geresnėmis

paslaugomis / infrastruktūra, procentinė dalis“ ir „kaimo gyventojų, besinaudojančių
geresnėmis IT paslaugomis / infrastruktūra, procentinė dalis“ apskaičiuojami padalijant
„vietovės (pavyzdžiui, savivaldybės, savivaldybių grupės) gyventojų, kurie naudojasi
geresnėmis paslaugomis / infrastruktūra, skaičių“ iš „viso gyventojų, kurie patenka į
KPP įgyvendinimo teritoriją, skaičiaus“ 60. Valstybės narės informaciją gali teikti apie
visus savivaldybės gyventojus, nepaisant naudotojų, kuriems veiksmas yra naudingas,
skaičiaus 61. Į tą patį klausimą dėmesį atkreipėme 2015 m. nagrinėdami 2007–2013 m.
laikotarpį 62.

58

Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in
rural areas, 2019 m.; Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 10/2017 „Teikiant ES paramą
jauniesiems ūkininkams reikėtų daugiau dėmesio skirti veiksmingos kartų kaitos
skatinimui“; SURE-Farm: Impact of the Young Farmers payment on structural change,
2020 m.

59

Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in
rural areas, 2019 m.

60

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/key_policies/documents/target-and-result-indicator-fiches-pillar-ii_en.pdf.

61

Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinės biudžeto vykdymo ataskaitos 7.59 dalis.

62

Specialiosios ataskaitos Nr. 25/2015 „ES parama kaimo infrastruktūrai“ 81 dalis.
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4.57. Trūksta išsamios informacijos apie projektų skaičių, atsinaujinančiosios

energijos gamybą ir įdiegtus pajėgumus, todėl negalima kiekybiškai apskaičiuoti ir
įvertinti EŽŪFKP indėlio kaimo vietovėse plėtojant atsinaujinančiąją energiją 63.

Operacijų veiksmingumo testavimo rezultatai

4.58. Atlikdami audito darbą, susijusį su 2019 m. patikinimo pareiškimu,

peržiūrėjome BSVS rodiklius, susijusius su 135 kaimo plėtros projektais. Nustatėme,
kad:
o

27 projektuose nebuvo aiškaus ryšio tarp veiksmo ir prioritetinių sričių tikslų
išdirbių ir rezultatų;

o

42 projektuose nebuvo atitinkamo BSVS rezultato rodiklio, pagal kurį būtų
vertinamas greitas ir tiesioginis veiksmo poveikis. Įgyvendindamos 15 iš šių
projektų valstybės narės atsiskaitymo spragą pašalino nustatydamos nacionalinius
rodiklius. Reikalavimo pasiekti rezultatus pavyzdį pateikiame 4.2 langelyje.

4.2 langelis.
Reikalavimo pasiekti rezultatus pavyzdys
Lenkijoje investavimo priemonių, pavyzdžiui 4.1 priemonės „Parama gerinant
bendrą žemės ūkio valdos veiksmingumą ir tvarumą“, paramos gavėjai turi ne tik
pasiekti išdirbius (pavyzdžiui, įsigyti žemės ūkio įrangą), bet ir rezultatus, kurie
įvertinami atsižvelgiant į padidėjusį jų valdos ekonominį dydį 64.

63

Specialiosios ataskaitos Nr. 5/2018 „Atsinaujinančioji energija siekiant tvarios kaimo
plėtros“ 65 dalis.

64

Metinės valdos gamybos / apyvartos apytikslės vertės, išreikštos eurais.
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Išvados
4.59. 2019 m. MVVA pateikta mažai kiekybinės informacijos apie BŽŪP rezultatus ir

poveikį ir pristatomas pernelyg teigiamas naratyvas, susijęs su politiniais laimėjimais,
daugiau dėmesio skiriant išdirbiams, o ne rezultatams. Komisija 2019 m. MVVA
pripažįsta, kad vis dar susiduriama su dideliais sunkumais veiksmingiau įgyvendinant
BŽŪP (4.16 ir 4.17 dalys).

4.60. Programos ataskaitų rodikliuose daugiausia pateikiama informacija apie

išdirbius, kuriuos lengviau įvertinti ir kuriems mažesnį poveikį turi išorės veiksniai,
palyginti su rezultatais ir poveikiu. Apskritai, mūsų manymu, teigiama yra tai, kad
programų ataskaitų rodikliais apibūdinamas ekonominis, aplinkos ir socialinis BŽŪP
kontekstas ir kad Komisija, rengdama šiuos rodiklius, naudoja įvairius duomenų
šaltinius. Pagrindinis trūkumas yra tai, kad Komisija iš pat pradžių neparengė išsamia
intervencijos logika pagrįstų rodiklių, neįvertino dabartinės padėties, pageidaujamų
pokyčių, naudojamų išteklių ir tikėtinų trumpalaikių ir ilgalaikių pasekmių ryšio
(4.16–4.21 dalys).

4.61. Atliekant vertinimą, kitaip nei remiantis vien rodikliais, gali būti pateikta

daugiau įžvalgų, susijusių su veiksmingumu ir politikos poveikiu. Keliuose
papildomuose vertinimo tyrimuose aptariami bendrieji tikslai, susiję su perspektyvia
maisto produktų gamyba, taip pat tvariais gamtos ištekliais ir kovos su klimato kaita
veiksmais. Šiuo metu atliekamas papildomas vertinimo tyrimas, kuriame vertinamas
bendrasis tikslas, susijęs su darniu teritoriniu vystymusi. Kadangi dabartinė BŽŪP
pradėta įgyvendinti tik 2015 m. ir stebėjimo duomenų dažnai nepakanka, dauguma
papildomuose vertinimo tyrimuose pateiktų išvadų yra negalutinės. Priklausomai nuo
pereinamojo laikotarpio trukmės, reikalaujama, kad Komisija iki 2026 m. gruodžio mėn.
arba 2027 m. gruodžio mėn. parengtų 2014–2020 m. EŽŪFKP ex post vertinimų
pagrindinių išvadų suvestinę ataskaitą. Bet kokiu atveju iki to laiko Komisija jau turėtų
būti pateikusi savo pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl laikotarpio
po 2027 m. (4.14 ir 4.15 dalys).

4.62. Dėl bendrojo tikslo, susijusio su perspektyvia maisto produktų gamyba,

pažymėtina, kad tiesioginės išmokos padėjo sumažinti ūkininkų pajamų svyravimą.
Tačiau nėra deramo gyvenimo lygio lyginamųjų standartų ir nenustatyti tolesni išlaidų
tikslai, todėl sumažėjo tiesioginės paramos efektyvumas. Trūksta informacijos, kad
būtų galima daryti išvadas dėl kaimo plėtros priemonių veiksmingumo atsižvelgiant į šį
bendrąjį tikslą (4.23–4.36 dalys).
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4.63. Dėl bendrojo tikslo, susijusio su tvariu gamtos išteklių valdymu ir kovos su

klimato kaita veiksmais, pažymėtina, kad rodikliuose daugiausia dėmesio skiriama
ploto, kuriam taikomos priemonės, dydžiui, o ne tikslams, kurie buvo pasiekti gavus
paramą. Konkrečiai dėl klimato kaitos nustatyta, kad BŽŪP priemonės dėl savo
struktūros turi mažą poveikį patenkinant su klimatu susijusius poreikius
(4.37–4.48 dalys).

4.64. Komisijos MVVA ir programų ataskaitose pateiktos informacijos apie bendrąjį

tikslą, susijusios su darniu teritoriniu vystymusi, nepakanka tam, kad būtų įvertintas
atitinkamų ES išlaidų veiksmingumas (4.49–4.57 dalys).
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Priedai
4.1 priedas. EŽŪGF ir EŽŪFKP tikslai
BENDRIEJI TIKSLAI
TIKSLO NR. IŠSAMUS TIKSLO APIBŪDINIMAS

ŠIAME SKYRIUJE
NAUDOJAMA
SUTRUMPINTA
VERSIJA

AR ĮTRAUKTAS Į
MŪSŲ AUDITO
IMTĮ?

1

Skatinti perspektyvią maisto produktų
gamybą

Perspektyvi maisto
Taip
produktų gamyba

2

Tvarus gamtos
Skatinti tvarų gamtos išteklių valdymą ir kovos išteklių valdymas ir
Taip
su klimato kaita veiksmus
kovos su klimato
kaita veiksmai

3

Skatinti darnų teritorinį vystymąsi

Darnus teritorinis
vystymasis

Taip

ŠIAME SKYRIUJE
NAUDOJAMA
SUTRUMPINTA
VERSIJA

AR ĮTRAUKTAS Į
MŪSŲ AUDITO
IMTĮ?

KONKRETŪS TIKSLAI
TIKSLO NR. IŠSAMUS TIKSLO APIBŪDINIMAS

(EŽŪGF) 1

Didinti žemės ūkio sektoriaus
konkurencingumą ir jo vertę maisto tiekimo
grandinėje.

Konkurencingumas Taip

(EŽŪGF) 2

Didinti rinkos stabilumą.

Rinkos stabilumas

Taip

(EŽŪGF) 3

Geriau atsižvelgti į vartotojų lūkesčius.

Netaikoma

Ne

(EŽŪGF) 4

Palaikyti stabilias ūkininkų pajamas teikiant
tiesioginę pajamų paramą.

Pajamų stabilumas Taip

(EŽŪGF) 5

Skatinti labiau į rinką orientuotą žemės ūkį
užtikrinant reikšmingą atsietosios pajamų
paramos dydį.

Netaikoma

Taip
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KONKRETŪS TIKSLAI
TIKSLO NR. IŠSAMUS TIKSLO APIBŪDINIMAS

ŠIAME SKYRIUJE
NAUDOJAMA
SUTRUMPINTA
VERSIJA

AR ĮTRAUKTAS Į
MŪSŲ AUDITO
IMTĮ?

(EŽŪGF) 6

Prisidėti prie didesnio aplinkosauginio
veiksmingumo įgyvendinant tiesioginių
išmokų žalinimo komponentą. Prisidėti prie
darnaus žemės ūkio plėtros ir labiau suderinti
bendrą žemės ūkio politiką su visuomenės
lūkesčiais šiuo tikslu pasitelkiant
kompleksinės paramos sistemą. Prisidėti prie Aplinkosauginis
veiksmingumas
dirvožemio erozijos prevencijos, išlaikyti
dirvožemio organines medžiagas ir dirvožemio
struktūrą užtikrinant minimalų priežiūros lygį
ir išvengti buveinių būklės pablogėjimo, taip
pat apsaugoti ir valdyti vandenį pasitelkiant
geros žemės ūkio paskirties žemės ir aplinkos
būklės standartus.

Taip

(EŽŪGF) 7

Skatinti vietos žemės ūkio gamybą ir užtikrinti,
kad būtų nustatomos tinkamos kainos
prekėms, skirtoms tiesioginiam vartojimui ir
Netaikoma
perdirbimui vietos pramonėje ES
atokiausiuose regionuose ir Egėjo jūros
salose.

Ne

(EŽŪGF) 8

Pateikti Komisijai pagrįstą patikinimą, kad
valstybės narės nustatė valdymo ir kontrolės
sistemas, atitinkančias ES taisykles, kuriomis
siekiama užtikrinti pagrindinių operacijų,
finansuojamų EŽŪGF, EŽŪFKP, SAPARD ir
IPARD lėšomis, teisėtumą ir tvarkingumą, ir,
jei taip nėra, į ES finansavimą neįtraukti
atitinkamų išlaidų, siekiant apsaugoti ES
finansinius interesus.

Netaikoma

Ne

(EŽŪGF) 9

Informuoti ir didinti informuotumą apie BŽŪP
tęsiant veiksmingą ir nuolatinį dialogą su
suinteresuotaisiais subjektais, pilietine
Netaikoma
visuomene ir konkrečiomis tikslinėmis
grupėmis.

Ne

(EŽŪGF) 10

Palengvinti strateginių sprendimų BŽŪP
klausimais priėmimą ir remti kitą GD veiklą
atliekant ekonomines ir politines analizes ir
tyrimus.

Netaikoma

Ne

(EŽŪFKP) 1

Skatinti žinių perdavimą ir inovacijas žemės ir
Netaikoma
miškų ūkyje ir kaimo vietovėse.

Ne
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KONKRETŪS TIKSLAI
TIKSLO NR. IŠSAMUS TIKSLO APIBŪDINIMAS

ŠIAME SKYRIUJE
NAUDOJAMA
SUTRUMPINTA
VERSIJA

AR ĮTRAUKTAS Į
MŪSŲ AUDITO
IMTĮ?

(EŽŪFKP) 2

Didinti ūkių perspektyvumą ir visų rūšių
žemės ūkio veiklos konkurencingumą visuose
regionuose, skatinti novatoriškas
ūkininkavimo technologijas ir tvarią
miškotvarką.

Ūkių
perspektyvumas ir Taip
konkurencingumas

(EŽŪFKP) 3

Skatinti maisto tiekimo grandinės
organizavimą, apimantį žemės ūkio produktų
perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir
rizikos valdymą žemės ūkyje.

Netaikoma

Taip

(EŽŪFKP) 4

Atkurti, išsaugoti ir gerinti su žemės ir miškų
ūkiu susijusias ekosistemas.

Ekosistemos

Taip

(EŽŪFKP) 5

Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti
perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo
anglies dioksido kiekio technologijų
ekonomikos žemės ūkio, maisto ir
miškininkystės sektoriuose.

Netaikoma

Taip

(EŽŪFKP) 6

Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir
ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Kaimo vietovių
plėtra

Taip

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programų ataskaitomis.
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5 skyrius
Saugumas ir pilietybė
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Turinys
Dalis

Įvadas

5.1.–5.2.

Apimtis ir metodas

5.3.–5.5.

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF)

5.6.–5.44.

PMIF tikslas ir veikimas

5.6.–5.10.

Paskelbta veiksmingumo informacija

5.11.

PMIF veiksmingumo vertinimas, remiantis paskelbta
veiksmingumo informacija

5.12.–5.44.

Bendrosios pastabos

5.12.–5.20.

Kai kurie PMIF veiksmingumo rodiklių trūkumai

5.13.–5.17.

Yra keletas svarbių informacijos apie PMIF spragų

5.18.–5.19.

Tarpinis vertinimas patvirtino PMIF svarbą
Bendra Europos prieglobsčio sistema

5.20.
5.21.–5.27.

Net ir prisidėjus PMIF, politinio sutarimo nebuvimas reiškia, kad bendra Europos
prieglobsčio sistema nebuvo visiškai įgyvendinta
5.23.
PMIF padėjo paspartinti perkėlimus, tačiau siektina reikšmė nėra įgyvendinta

5.24.

Reikšmingi valstybių narių prieglobsčio suteikimo prašytojams iš Afganistano lygio
skirtumai
5.25.
PMIF padidino valstybių narių prieglobsčio prašymų nagrinėjimo pajėgumus, tačiau
vis dar lieka neišnagrinėtų atvejų
5.26.–5.27.
Integracija ir teisėta migracija

5.28.–5.34.

PMIF lėšomis remiamos integracijos priemonės, tačiau jų ilgalaikis poveikis bus
matomas ateityje
5.30.
PMIF turi nedaug įtakos pritraukiant aukštos kvalifikacijos darbuotojus

5.31.–5.34.

Grąžinimo politika ir neteisėta migracija

5.35.–5.41.

Nepatenkinamas grąžinimo mastas išlieka

5.37.–5.41.

Valstybių narių solidarumas ir atsakomybės pasidalijimas

5.42.–5.44.

PMIF padėjo sustiprinti solidarumą, tačiau valstybių narių atsakomybės pasidalijimo
didinimas nebuvo toks sėkmingas
5.43.–5.44.

Išvados

5.45.–5.50.
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Priedai
5.1 priedas. PMIF programos tikslai
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Įvadas
5.1. DFP 3 išlaidų kategorijai priskiriamos išlaidos, susijusios su politikomis, kuriomis
siekiama sustiprinti Europos pilietybės koncepciją sukuriant laisvės, teisingumo ir
saugumo erdvę be vidaus sienų. Jos lėšos skiriamos:
o

prieglobsčiui ir migracijai;

o

vidaus saugumui, kuris apima suderintą sienų valdymą, bendros vizų politikos
rengimą, teisėsaugos įstaigų bendradarbiavimą ir pajėgumų, skirtų valdyti su
saugumu susijusias rizikas ir krizes, didinimą;

o

migracijai ir saugumui, teisminiam bendradarbiavimui ir sveikatai;

o

žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai;

o

kultūros bei garso ir vaizdo sektoriui;

o

teisingumui, vartotojų teisėms, lygybės ir pilietybės sritims.

5.2. Bendros suplanuotos išlaidos pagal šią išlaidų kategoriją 2014–2020 m.

laikotarpiui yra 17,7 milijardo eurų, iš kurių 13,8 milijardo eurų buvo išmokėta iki
2019 m. pabaigos (žr. 5.1 diagramą).
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5.1 diagrama. Saugumas ir pilietybė: 2014–2019 m. mokėjimai pagal
dabartinius DFP įsipareigojimus, išreikšti kaip DFP mokėjimų dalis pagal
visas išlaidų kategorijas ir pasiskirstymą

(milijardo eurų)
PMIF
3,3 (23,9 %)



VSF
1,8 (13,0 %)

635,9

milijardo
eurų

Maistas ir pašarai
0,8 (5,8 %)


„Saugumas ir
pilietybė“
13,8
(2,2 %)

Šaltinis: EAR, remiantis Komisijos duomenimis.

Kūrybiška Europa
0,7 (5,1 %)

Kitos programos
7,2 (52,2 %)

160

Apimtis ir metodas
5.3. Priedėlyje aprašyta metodika, kuri buvo naudojama rengiant šį skyrių.
5.4. Iš 11 programų pagal DFP 3 išlaidų kategoriją „Saugumas ir pilietybė“ atrinkome

vieną: Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą (PMIF), kuriam skirta 24 % iki šiol
pagal šią DFP išlaidų kategoriją atliktų mokėjimų. 5.1 priede išdėstyti bendrieji ir keturi
konkretūs PMIF tikslai.

5.5. Šis skyrius iš esmės pagrįstas Komisijos informacijos peržiūra, kurią papildo

mūsų pačių audito ir peržiūros ataskaitų nustatyti faktai, jei tokių yra. Mūsų šaltinius
nurodome visame tekste.
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Prieglobsčio, migracijos ir integracijos
fondas (PMIF)
PMIF tikslas ir veikimas

5.6. 5.2 diagramoje, remiantis atitinkamais teisės aktais ir Komisijos dokumentais,
pateikiama fondo ir bendros informacijos apie jį apžvalga.
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5.2 diagrama. PMIF apžvalga
Poreikiai
ES valstybės narės (VN) turėtų
parengti ir taikyti vienodą,
nuoseklią ir suderintą
prieglobsčio ir migracijos
politiką, apimančią:
• sąžiningą elgesį su
pabėgėliais ir jų apsaugą;
• teisėtą migraciją pagal jų
poreikius ir ne ES šalių
piliečių integraciją;
• veiksmingą asmenų,
neturinčių teisės likti ES,
grąžinimą;
• valstybių narių solidarumą ir
atsakomybės pasidalijimą.

Tikslai
Efektyvus migracijos srautų
valdymas taikant bendrą ES
požiūrį į prieglobstį ir
migraciją:
• stiprinant ir plėtojant bendrą
Europos prieglobsčio sistemą
(BEPS);
• remiant teisėtą migraciją į
valstybes nares ir veiksmingą
ne ES piliečių integraciją;
• taikant teisingą ir veiksmingą
grąžinimo strategiją;
• stiprinant valstybių narių
solidarumą ir atsakomybės
pasidalijimą.
Žr. 5.1 priedą

Indėliai
2014–2020m.: 7,4 milijardo eurų:
• valstybių narių bendrai
finansuotos nacionalinės
programos (NP) – 4,6 milijardo
eurų (61 %) ir Komisijos
valdomi 2,8 milijardo eurų
(39 %);
• 2014–2019 m. 78 %
įsipareigota ir 44 % sumokėta
•
•

•

Komisijos Vidaus reikalų GD ir
agentūrų žmogiškieji ištekliai
Valstybių narių institucijos,
atsakingos už nacionalinius
projektus, kuriems taikomas
pasidalijamasis valdymas
Kiti partneriai, tarptautinės
organizacijos ir NVO

Aplinkybės ir išorės veiksniai
ES aplinkybės
• Pagrindinės susijusios ES sutartys,
direktyvos ir su išlaidomis
nesusijusios politikos priemonės:
SESV V antraštinė dalis,
Priskyrimo direktyva, sistema
EURODAC, "Dublinas III",
Priėmimo sąlygų direktyva,
Prieglobsčio procedūrų direktyva
ir dialogas politikos klausimais
• Kitos išlaidų programos: VSF, VBP,
Visuotinių viešųjų gėrybių ir
uždavinių programa
Valstybių narių aplinkybės
Migracijos ir prieglobsčio politikos
skirtumai, skirtinga politinė ir
ekonominė padėtis, vėlavimas
pasinaudoti PMIF nacionaliniais
projektais, politinė valia patvirtinti
prieglobsčio prašytojų perdavimo /
perkėlimo programas
Išorės veiksniai
• Trečiųjų šalių nestabilumas ir
besikeičiantys migracijos modeliai
• Kintantys darbo rinkos ir
integracijos poreikiai valstybėse
narėse
Procesai
Valdymo būdas
• Pasidalijamasis valdymas (61 %
įsipareigojimų)
• Tiesioginis ir netiesioginis
įgyvendinimas per
Vidaus reikalų GD (39 %
įsipareigojimų)
Dalyviai
Vidaus reikalų GD, valstybių narių
institucijos UNHCR, šalių partnerių
institucijos, pilietinė visuomenė.
ES agentūros: EASO, FRONTEX.
Veikla
• PMIF įtraukimas į valstybių narių
išlaidas įgyvendinant
nacionalinius projektus
• ES finansavimas: dotacijos,
Sąjungos veiksmai, pagalba
nepaprastosios padėties atveju
(EMAS), techninė pagalba, darbų
ir paslaugų viešasis pirkimas
• Valstybių narių prieglobsčio,
integracijos ir grąžinimo politikos
plėtojimas, stebėjimas ir
vertinimas

Numatomi rezultatai
Poveikis
Efektyvus ir veiksmingas ES
migracijos srautų valdymas, BEPS
ir bendros imigracijos politikos
stiprinimas, laikantis ES
pagrindinių teisių chartijos
Rezultatai
Prieglobstis, teisėta migracija ir
integracija, grąžinimas,
solidarumas
• BEPS plėtojimas
• Teisėtos migracijos į valstybes
nares rėmimas, valstybių narių
imigracijos sistemų vientisumo
užtikrinimas ir veiksminga ne
ES piliečių integracija
• Teisingas ir veiksmingas
grąžinimas valstybėse narėse,
kova su neteisėta migracija
• Didesnis solidarumas ir
atsakomybės pasidalijimas,
ypač su labiausiai paveiktomis
valstybėmis narėmis

Numatomi išdirbiai
Projektai:
• prieglobsčio srityje: nuo
priėmimo iki apgyvendinimo ir
prašymų nagrinėjimo, BEPS
plėtojimas, įskaitant perkėlimą;
• prieš išvykimą taikomos
priemonės, vietos / regioninės
/ nacionalinės integracijos
priemonės, kuriose dalyvauja
pilietinė visuomenė, migrantų
bendruomenės ir kiti
suinteresuotieji subjektai;
• valstybių narių
bendradarbiavimas ne ES
piliečių integracijos srityje;
• mokymai, pagalba
grąžinamiems asmenims prieš
reintegraciją arba po jos;
• visų pirmiau nurodytų sričių
plėtojimas, stebėjimas ir
vertinimas;
• valstybių narių
bendradarbiavimo projektai,
kuriais siekiama pagerinti
solidarumą ir atsakomybės
pasidalijimą.

Šaltinis: EAR, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas PMIF, ir Komisijos šaltiniais.
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5.7. 2014 m. įsteigto PMIF tikslas – prisidėti prie efektyvaus migracijos srautų

valdymo ir prie bendros ES prieglobsčio ir migracijos, papildomos apsaugos, laikinosios
apsaugos ir imigracijos politikos vystymo, įgyvendinimo ir stiprinimo, kartu užtikrinant
žmogaus orumą ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir
principus.

5.8. Didžiąją PMIF dalį valdo valstybės narės pagal savo nacionalines programas
(61 % fondo veiklos), o likusią dalį tiesiogiai arba netiesiogiai valdo Komisija.

5.9. Šiuo fondu finansuojama įvairiapusė veikla, kuria siekiama:
o

gerinti valstybių narių institucijų administracinius gebėjimus ES prieglobsčio ir
migracijos politikos srityje;

o

teikti migrantams teisinę, socialinę ir materialinę paramą;

o

integruoti ne ES piliečius;

o

remti savanorišką arba nesavanorišką ne ES piliečių grįžimą;

o

perkelti asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, į ES ir iš vienos valstybės į
kitą;

o

stiprinti bendradarbiavimą ES;

o

teikti valstybėms narėms skubią ir techninę pagalbą.

5.10. Fondas veikia sudėtingomis ir besikeičiančiomis aplinkybėmis, o jo
įgyvendinimui nuolat įtaką daro daug veiksnių:
o

valstybės narės neturi suderintos migracijos ir prieglobsčio politikos 1;

o

susiskaldžiusi viešoji nuomonė migracijos klausimais trukdo valstybėms narėms
imtis veiksmų 2;

1

Audito Rūmų apžvalginis pranešimas Nr. 04/2018: Migrantų iš ES nepriklausančių šalių
integracija, 20 dalis; Komisijos tarnybų darbinis dokumentas: ES teisėtos migracijos teisės
aktų tinkamumo patikra, SWD(2019) 1056 final.

2

Audito Rūmų apžvalginis pranešimas Nr. 04/2018: Migrantų iš ES nepriklausančių šalių
integracija, 22–23 dalys ir 1 uždavinys.
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o

smarkiai vėluojama priimti PMIF teisinį pagrindą ir atskirų valstybių narių PMIF
nacionalines programas3;

o

politinė, ekonominė ir saugumo padėtis kilmės ir tranzito šalyse;

o

ES yra priklausoma nuo trečiųjų šalių bendradarbiavimo grąžinant jų piliečius 4;

o

atskiros valstybės narės turi skirtingų poreikių integruojant trečiųjų šalių piliečius 5;

o

valstybėms narėms gali trūkti politinės valios dalyvauti prieglobsčio prašytojų
perdavimo (perkėlimo į ES) ir perkėlimo Europos Sąjungoje programose 6.

Paskelbta veiksmingumo informacija

5.11. Be įprastinių metinių veiksmingumo ataskaitų, pateiktų metinėje valdymo ir

veiksmingumo ataskaitoje (MVVA), programos ataskaitose ir metinėse veiklos
ataskaitose (MVA) (žr. 1.3 dalį), Komisija atliko vieną tarpinį PMIF 7 veiksmingumo
vertinimą (žr. 5.3 diagramą).

3

Žr. mūsų 2019 m. metinės ataskaitos 7.4 dalį.

4

Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato 2019 m. metinė veiklos ataskaita (MVA),
p. 17–18.

5

Audito Rūmų apžvalginis pranešimas Nr. 04/2018: Migrantų iš ES nepriklausančių šalių
integracija, 20 ir 40–42 dalys.

6

Sujungtos bylos C-715/17, C-718/17 ir C-719/17 (Teisingumo Teismas), 2020 m. balandžio
2 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Komisija prieš Lenkiją, Vengriją ir Čekiją dėl
atsisakymo laikytis laikino tarptautinės apsaugos prašytojų perkėlimo mechanizmo.

7

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas: „Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo
tarpinis vertinimas“, SWD(2018) 339 final.
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5.3 diagrama. Pagrindinių vertinimų atlikimo laikas ir nagrinėjami
laikotarpiai
DFP
2014–2020 m.

DFP
2007–2013 m.
2008

2010

2012

Taikymo laikotarpis

2015

2017

DFP
2021–2027 m.
2019

2022

2024

2026

Paskelbimas
PMIF tarpinis vertinimas
2014–2017 m.

PMIF ex post vertinimas
(rezultatų tikimasi 2024 m.)
(2014–2022 m. tinkamumo
laikotarpis)

Šaltinis: EAR.

PMIF veiksmingumo vertinimas, remiantis paskelbta
veiksmingumo informacija
Bendrosios pastabos

5.12. 5.4 diagramoje pateikiama visų PMIF rodiklių, įtrauktų į programos

ataskaitas, apžvalga 8. Išsamesnės kiekvieno konkretaus tikslo apžvalgos pateikiamos
5.5–5.8 diagramose. 1.24 dalyje aptariame kai kuriuos bendro pobūdžio trūkumus9,
atsirandančius aiškinant šiuos rodiklius. Visų pirma, mūsų vertinimai, ar tam tikras
rodiklis yra įgyvendinamas pagal planą, yra susiję su tikimybe, kad bus pasiekta šio
rodiklio tikslinė reikšmė. Atliekant šį vertinimą neatsižvelgiama nei į tai, ar (ir kaip
glaudžiai) konkretus rodiklis yra susijęs su PMIF veiksmais ir tikslais, nei į tai, ar šiam
rodikliui nustatytas tikslas yra pakankamai plataus užmojo. Todėl tai tik pirmas žingsnis
analizuojant PMIF veiksmingumą. Taip pat neatlikome pagrindinių duomenų
patikimumo audito, tačiau tai aptariame 1 skyriuje (žr. 1.13–1.23 dalis).

8

„2021 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas, darbinio dokumento
I dalis, programų veiklos išlaidų ataskaitos, COM(2020) 300, 2020 m. birželio mėn., p. 452–
469.“

9

Taip pat žr. mūsų 2018 m. metinės ataskaitos 3.21–3.35 dalis.
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5.4 diagrama. Visų PMIF rodiklių, įtrauktų į programos ataskaitas,
apžvalga

Ar, remiantis Komisijos duomenimis,
PMIF rodiklių tikslinės reikšmės įgyvendinamos pagal planą?
Indėlis ir
išdirbis

Programos rezultatų
rodikliai
Rezultatas

Poveikis

1 konkretus tikslas
„Bendra Europos prieglobsčio sistema“
2 konkretus tikslas
„Integracija ir teisėta migracija“
3 konkretus tikslas
„Grąžinimo politika ir neteisėta
migracija“
4 konkretus tikslas
„Valstybių narių solidarumas ir
atsakomybės pasidalijimas“
Ar rodiklių tikslinės reikšmės įgyvendinamos pagal planą?
PAGAL PLANĄ

NE PAGAL PLANĄ

NEAIŠKU

Rodikliai su kiekybinėmis tikslinėmis
reikšmėmis
Rodikliai be kiekybinių tikslinių reikšmių

Pastaba. Mūsų analizė grindžiama Komisijos duomenimis, kurių audito neatlikome.
Pirmiau pateikta informacija apie tai, ar rodiklių siekiama pagal planą, yra susijusi su mūsų atliktu
tikimybės, kad atitinkamo rodiklio tikslinė reikšmė bus pasiekta, vertinimu. Tačiau rodikliui įtakos gali
neturėti pagal programą įgyvendinti veiksmai arba jis gali būti nesusijęs su programos tikslu, o jo tikslinė
reikšmė gali neatspindėti tinkamo užmojo. Todėl tai, jog rodiklio siekiama pagal planą, kad jis atitiktų
tikslinę reikšmę, nebūtinai reiškia, kad pati programa yra įgyvendinama pagal planą, kad būtų pasiekti
jos tikslai. Taip pat žr. priedėlį (18 dalį).
Šaltinis: EAR, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.
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Kai kurie PMIF veiksmingumo rodiklių trūkumai

5.13. Yra keturi bendrieji poveikio rodikliai (faktinio grąžintų asmenų skaičiaus,

palyginti su grąžinimo sprendimų skaičiumi, rodiklis, savanoriško grįžimo procentinė
dalis, ES ir ne ES piliečių užimtumo lygio skirtumas ir prieglobsčio suteikimo
prašytojams lygio konvergencija). Jie nėra tiesiogiai susiję su PMIF veiksmingumu, nors
fondo lėšos gali padėti siekti atitinkamos siektinos reikšmės.

5.14. Maždaug du trečdaliai rodiklių yra išdirbio rodikliai, todėl PMIF veiklos

įgyvendinimo mastas yra glaudžiai susijęs su biudžeto išlaidų dydžiu.

5.15. Penkios iš 24 2020 m.10 rodiklių tarpinių reikšmių jau buvo pasiektos

ankstesniais metais, tačiau tikslinės reikšmės nebuvo padidintos vadovaujantis gera
finansų valdymo praktika, siekiant atsižvelgti į efektyvumo didinimo galimybes.

5.16. Veiksmingumo informacija grindžiama valstybių narių nacionalinių programų

įgyvendinimo metinėse ataskaitose pateiktais duomenimis11. 2019 m. Komisijos Vidaus
audito tarnyba nustatė, kad reikia stiprinti nacionalinių programų įgyvendinimo
stebėjimą ir gerinti valstybių narių pateiktų duomenų patikimumą ir nuoseklumą 12.

10

Rodikliai, susiję su asmenų, kuriems suteikta priėmimo ir prieglobsčio pagalba, skaičiumi;
asmenų, išklausiusių mokymus prieglobsčio srities temomis, skaičiumi; asmenų, kuriems
buvo suteiktos integracijos priemonės, skaičiumi; ne ES piliečių integracijos priemonių
skaičiumi ir PMIF bendrai finansuojamų stebimų išsiuntimo operacijų skaičiumi
(žr. 5.1 priedą).

11

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 516/2014,
kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, 3 straipsnis ir II priedas. Ir
2016 m. spalio 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/207 dėl bendros
stebėsenos ir vertinimo sistemos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos
bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės
paramos priemonės bendrosios nuostatos.

12

2021 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas, darbinio dokumento
I dalis, programų veiklos išlaidų ataskaitos, COM(2020) 300, 2020 m. birželio mėn., p. 457.
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5.17. Tikslinės reikšmės yra valstybių narių nustatyti bendri duomenys, tačiau

kiekybiniai poreikiai į veiksmingumo ataskaitų teikimo sistemą nėra įtraukti. Todėl nėra
jokios informacijos, kuria pasinaudojus būtų galima įvertinti, kokiu mastu PMIF ar
valstybės narės patenkino šiuos poreikius. Pavyzdžiui, rodiklis, susijęs su asmenų,
kuriems teikiama priėmimo ir prieglobsčio parama, skaičiumi, neparodo, kokiam
skaičiui žmonių reikia šios paramos; įkurtų priėmimo ir apgyvendinimo vietų skaičiaus
rodikliu kiekybiškai neįvertinami apgyvendinimo poreikiai; o fondo lėšomis grąžinamų
asmenų skaičius neparodo potencialių kandidatų grįžti skaičiaus. Be šios informacijos
negalime įvertinti, kokią visų faktinių poreikių dalį patenkino PMIF ir valstybės narės.
Vietoj to, rodikliai padeda kokybiškai įvertinti fondo naudingumą atsižvelgiant į
finansavimo indėlį siekiant politikos tikslų.
Yra keletas svarbių informacijos apie PMIF spragų

5.18. Komisija administruoja PMIF lėšomis teikiamą pagalbą ekstremaliosios

situacijos atveju (EMAS). Pradinis 100 milijonų eurų asignavimas laikotarpiui iki
2020 m. buvo padidintas iki 2,2 milijardo eurų, o tai sudaro 30 % fondo. Tačiau
Komisija neparengė EMAS finansuojamų projektų veiksmingumo stebėjimo sistemos13.
Todėl turima nedaug apibendrintos veiksmingumo informacijos apie visas su EMAS
susijusias išlaidas.

5.19. MVVA ir programų ataskaitose pateikiama mažai informacijos apie fondo lėšų
panaudojimo ekonomiškumą ir efektyvumą arba apie PMIF veiksmų ekonominį
veiksmingumą.
Tarpinis vertinimas patvirtino PMIF svarbą

5.20. Komisijos tarpiniame vertinime nurodyta, kad PMIF yra svarbus ir kad juo

finansuotos intervencinės priemonės, atitinkančios valstybių narių poreikius 14.
Manoma, kad finansuojama veikla sukuria didelę ES pridėtinę vertę, nes valstybės
narės, veikdamos pavieniui, negali valdyti migracijos ir prieglobsčio klausimų bei
migracijos srautų 15. Atlikus vertinimą nustatyta, kad PMIF apimtis, procesas, taikymo

13

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 24/2019: Migrantų prieglobstis, perkėlimas ir
grąžinimas. Laikas imtis aktyvesnių veiksmų mažinant atotrūkį tarp tikslų ir rezultatų,
78 dalis.

14

Tarpinis PMIF vertinimas, galutinė ataskaita, 5.4 skirsnis, p. 130–146.

15

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 516/2014,
kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, 58 konstatuojamoji dalis.
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sritis ir vaidmuo skatina valstybių narių 16 solidarumo, naštos pasidalijimo ir tarpusavio
pasitikėjimo principus, o PMIF padeda valstybėms narėms plėtoti pajėgumus ir dalytis
geriausios praktikos pavyzdžiais naudojantis įvairiais tinklais, pavyzdžiui, Europos
migracijos tinklu 17. 5.1 langelyje pateikiamas atvejo pavyzdys, nagrinėtas mūsų auditų
metu.

5.1 langelis.
PMIF svarba ir pridėtinė vertė
Nuo 2015 m. migracijos krizės buvo sutelkti PMIF pagalbos ekstremaliosios
situacijos atveju (EMAS) finansiniai ištekliai ir jie buvo padidinti iki 2,2 milijardo
eurų, o PMIF gerokai padidintas nuo 3,1 milijardo eurų iki 7,4 milijardo eurų.
Komisija, ES agentūros (EASO, FRONTEX ir Europolas) ir valstybės narės išsiuntė
ekspertus18 padėti Italijai, Graikijai ir kitoms valstybėms narėms per trumpą laiką
susidoroti su dideliu prieglobsčio prašytojų antplūdžiu. Tai buvo padaryta
reaguojant į neatidėliotinus poreikius ir įsteigiant migrantų antplūdžio valdymo
centrus, kuriuose migrantai buvo registruojami ir tvarkomi su jais susiję
dokumentai.
Tai buvo realus ir konkretus ES solidarumo veiksmas, o migrantų antplūdžio
valdymo požiūris, remiamas PMIF, labai sudėtingomis ir nuolat besikeičiančiomis
aplinkybėmis padėjo pagerinti migracijos valdymą dviejose pirmosiose su migrantų
antplūdžiu susiduriančiose valstybėse narėse.
Atlikdami savo tolesnių veiksmų auditą 19 tikrinome 20 projektų ir nustatėme, kad
visi projektai buvo susiję su poreikiais vietoje.

16

Tarpinis PMIF vertinimas, galutinė ataskaita, p. 170–171.

17

Tarpinis PMIF vertinimas, galutinė ataskaita, p. 173–174.

18

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 24/2019: Migrantų prieglobstis, perkėlimas ir
grąžinimas. Laikas imtis aktyvesnių veiksmų mažinant atotrūkį tarp tikslų ir rezultatų, 28–
30 dalys.

19

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 24/2019: Migrantų prieglobstis, perkėlimas ir
grąžinimas. Laikas imtis aktyvesnių veiksmų mažinant atotrūkį tarp tikslų ir rezultatų,
22 dalis ir II priedas.
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Bendra Europos prieglobsčio sistema

5.21. Nors ES nustatė bendrus prieglobsčio ir migracijos politikos standartus, už jų

įgyvendinimą atsakingos valstybės narės. Pabėgėlių ir migrantų srautas po 2015 m.
atskleidė reikšmingus struktūrinius bendros Europos prieglobsčio sistemos (BEPS)
kūrimo ir įgyvendinimo trūkumus ir parodė, kad reikia geriau laikytis tarptautinių ir ES
normų bei vertybių ir imtis priemonių pasitikėjimui ES didinti. Dėl to, be kita ko, reikėjo
sumažinti neteisėtos migracijos į ES lygį, prieglobsčio procesai turėjo tapti
veiksmingesni ir efektyvesni, turėjo paspartėti socialinė ir ekonominė prieglobsčio
prašytojų integracija, taip pat reikėjo sustiprinti bendradarbiavimą ir partnerystę su ES
nepriklausančiomis šalimis migracijos valdymo tikslais 20.

5.22. 5.5 diagramoje pateikiama visų su BEPS stiprinimu susijusių rodiklių, įtrauktų
į programos ataskaitas, apžvalga.

20

Europos Parlamento tyrimų tarnybos tyrimas, „Europos dviejų trilijonų eurų dividendas:
išlaidų dėl ES masto veiksmų nebuvimo nustatymas 2019–2024 m.“, Prieglobsčio politika,
p. 188–190.
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5.5 diagrama. Su BEPS stiprinimu susijusių rodiklių apžvalga
Ar, remiantis Komisijos duomenimis,
rodiklių tikslinės reikšmės įgyvendinamos pagal planą?
Indėlis ir
išdirbis

Rezultatas

Poveikis

taip
ne
neaišku

Rodikliai, susiję su
„Bendros Europos prieglobsčio sistemos stiprinimu“
Rodiklis

Pažanga siekiant tikslinės reikšmės

Valstybių narių prieglobsčio suteikimo
prašytojams lygių konvergencija
prieglobsčio prašytojų iš tos pačios
trečiosios šalies atžvilgiu

Netaikoma (nėra kiekybinės tikslinės reikšmės)
N/A (2018)
pradinė reikšmė: 20,1 p. p. (2013 m)

tikslinė reikšmė: sumažėjimas
2013
2020
naujausi duomenys: 24,4 p. p. (2018 m.)

Tikslinei grupei priklausantys asmenys,
kuriems teikiama parama vykdant
fondo lėšomis remiamus projektus
priėmimo ir prieglobsčio sistemų

100 % (2019)


2020

59 % (2019)

Naujos ir pagerintos priėmimo ir
apgyvendinimo infrastruktūros
pajėgumai


100 % (2019)


Projektai, skirti valstybių narių
prieglobsčio politikai plėtoti, stebėti ir
vertinti

tarpinė reikšmė
50 % (2017)
2020

100 % (2019)


tarpinė reikšmė
50 % (2017)
2020

92 % (2019)

Kilmės šalies informacijos produktai ir
faktų nustatymo misijos

tarpinė reikšmė
50 % (2017)
2020

Asmenys išklausę mokymus
prieglobsčio srities temomis
Asmenų, išklausiusių mokymus
prieglobsčio srities temomis,
procentinė dalis

tarpinė reikšmė
50 % (2017)



2020

58 % (2019)

62 % (2019)
2012

tarpinė reikšmė
50 % (2017)
2020



Perkelti asmenys

tarpinė reikšmė
50 % (2017)

tarpinė reikšmė
30 % (2017)
2020

Šaltinis: EAR, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.
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Net ir prisidėjus PMIF, politinio sutarimo nebuvimas reiškia, kad bendra Europos
prieglobsčio sistema nebuvo visiškai įgyvendinta

5.23. Iš MVVA21 ir programų ataskaitų22 matyti, kad PMIF pasiekta teigiamų

rezultatų, nes keturių rodiklių tikslinių reikšmių siekiama pagal planą, o šeši iš aštuonių
rodiklių yra susiję su išdirbiais. Fondo lėšomis daugiau kaip 2 milijonams žmonių buvo
suteikta priėmimo ir prieglobsčio parama ir suteiktos arba pagerintos
30 026 apgyvendinimo vietos. Naudojantis fondo lėšomis saugiai ir teisėtai perkeltas
62 651 pabėgėlis iš ES nepriklausančių šalių ir padidintos šiam tikslui skirtos sumos. Jis
taip pat padeda valstybėms narėms plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką,
taip pat iš jo lėšų finansuoti mokymai 52 709 asmenims su prieglobsčiu susijusiomis
temomis. Tačiau:
o

nepaisant nurodytos pažangos, susijusios su asmenų, kuriems teikiama priėmimo
ir prieglobsčio parama, rodikliais ir didėjančiu apgyvendinimo pajėgumu (vietų
skaičiumi), nėra jokios informacijos, parodančios, kokiu mastu pateiktos vertės
atitinka poreikius (žr. 5.17 dalį);

o

Dvi 2020 m. tikslinės reikšmės nebuvo pakoreguotos, nors jos buvo pasiektos
anksti (žr. 5.15 dalį). 2017 m. priėmimo ir prieglobsčio parama buvo suteikta
1 232 954 asmenims, t. y. žymiai daugiau nei tiems metams nustatyta 643 350
tarpinė reikšmė, tačiau 2020 m. tikslinė reikšmė (1 286 700) nebuvo pakoreguota.
Taipogi iki 2017 m. mokymus prieglobsčio srities temomis išklausė 21 752 žmonės,
o tai gerokai viršijo tų metų 12 603 tarpinę reikšmę. Iki 2019 m. pabaigos šis
skaičius padidėjo iki 52 709, tačiau 2020 m. tikslinė reikšmė (25 205) liko
nepakitusi;

o

rodiklis, rodantis aukštą informacijos apie kilmės šalį ir faktų nustatymo misijų
lygį, daugiausia yra susijęs su viena valstybe nare 23.

21

2019 m. MVVA, 1 priedas Programų veiksmingumo apžvalga: PMIF, p. 154.

22

2021 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas, darbinio dokumento
I dalis, programų veiklos išlaidų ataskaitos, COM(2020) 300, 2020 m. birželio mėn., p. 459,
463–465.

23

2021 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas, darbinio dokumento
I dalis, programų veiklos išlaidų ataskaitos, COM(2020) 300, 2020 m. birželio mėn., p. 464.
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PMIF padėjo paspartinti perkėlimus, tačiau siektina reikšmė nėra įgyvendinta

5.24. Perkėlimas yra saugus ir teisėtas būdas pabėgėliams atvykti į ES. Naudojantis

fondo parama 2015–2019 m. iš viso perkeltas 62 651 pabėgėlis. Tai sudaro 62 %
bendro 101 116 perkėlimo tikslo 24. PMIF finansavimas šiai veiklai sudarė 1 milijardą
eurų, arba 13 % PMIF biudžeto. 2020 m. ši suma buvo padidinta iki 1,07 milijardo eurų,
kad būtų atsižvelgta į valstybių narių įsipareigojimus iki 2023 m. perkelti pabėgėlius į
ES. Tačiau šios tikslinės reikšmės įgyvendinimas priklausys nuo kintančios padėties ir
COVID-19 apribojimų poveikio.
Reikšmingi valstybių narių prieglobsčio suteikimo prašytojams iš Afganistano lygio
skirtumai

5.25. Siekiant užtikrinti, kad su visais prieglobsčio prašytojais būtų elgiamasi

vienodai, kad nebūtų skatinamas antrinis judėjimas į kitas valstybes nares, vienu
bendru rodikliu vertinama skirtingų valstybių narių prieglobsčio suteikimo prašytojams
lygių konvergencija (sprendimų dėl prieglobsčio suteikimo, kuriais pirmojoje
instancijoje suteikiamas Ženevos konvencija nustatytas statusas ar papildomos
apsaugos statusas, procentinė dalis) prieglobsčio prašytojų iš tos pačios kilmės šalies
atžvilgiu. Tai parodo, ar valstybės narės vienodai nagrinėja prieglobsčio prašymus.
Afganistano piliečiai yra antra pagal dydį prieglobsčio ES prašančių piliečių grupė.
Valstybių narių prieglobsčio suteikimo prašytojams lygio rodiklis išreiškiamas kaip
standartinis nuokrypis, atsižvelgiant į vidutinį prieglobsčio suteikimo prašytojams lygį,
ir kuo didesnis šis standartinis nuokrypis, tuo didesni skirtumai tarp valstybių narių
kalbant apie prieglobsčio suteikimo prašytojams patvirtinimo lygį. Skirtingų valstybių
narių prieglobsčio suteikimo prašytojams lygiai afganistaniečiams svyruoja nuo 6 % iki
98 %, tačiau nėra akivaizdžios priežasties, kodėl tokių atvejų pobūdis skiriasi 25.

24

2017–2019 m. tikslinė reikšmė buvo padidinta iki 70 977 asmenų siekiant atsižvelgti į
valstybių narių įsipareigojimų padidėjimą ir buvo perkelti 37 807 asmenys.

25

2020 m. vasario mėn. paskelbta Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) naujausių
prieglobsčio tendencijų 2019 m. apžvalga.
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PMIF padidino valstybių narių prieglobsčio prašymų nagrinėjimo pajėgumus, tačiau
vis dar lieka neišnagrinėtų atvejų

5.26. Spaudimas nacionalinėms migracijos sistemoms tebėra didelis26. 2019 m.

buvo pateikta apie 721 000 prieglobsčio prašymų, įskaitant 657 000 pirmą kartą
pateiktų prašymų, t. y. 11 % daugiau nei 2018 m. Eurostato duomenimis, 2019 m.
pabaigoje valstybių narių institucijos vis dar nagrinėjo 899 000 tarptautinės apsaugos
prašymų – šiek tiek daugiau nei 2018 m. pabaigoje.

5.27. Savo specialioje ataskaitoje Nr. 24/2019 dėl migracijos pastebėjome, kad

Graikijoje (naudojant PMIF, EASO ir UNHCR paramą) ir Italijoje (naudojant netiesioginę
EASO paramą) padidėjo prieglobsčio prašymų nagrinėjimo pajėgumai. Tačiau Graikijoje
vis dar daugėjo neišnagrinėtų atvejų, o Italija neturėjo pakankamai pajėgumų
išnagrinėti didelį apeliacinių skundų skaičių 27. Rekomendavome Komisijai ir EASO
sustiprinti nacionalinių prieglobsčio sistemų valdymą.

26

2021 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas, darbinio dokumento
I dalis, programų veiklos išlaidų ataskaitos, COM(2020) 300, 2020 m. birželio mėn., p. 459–
465 ir Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato 2019 m. metinė veiklos ataskaita
(MVA), p. 24.

27

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 24/2019: Migrantų prieglobstis, perkėlimas ir
grąžinimas. Laikas imtis aktyvesnių veiksmų mažinant atotrūkį tarp tikslų ir rezultatų,
VI santrauka, 102–129 dalys, 161–193 dalys ir 5 rekomendacija.
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Integracija ir teisėta migracija

5.28. Maždaug 4,6 % ES gyventojų sudaro ne ES piliečiai, teisėtai gyvenantys ES dėl

darbo, mokslų, šeimos ar kitų priežasčių 28. Penkiose valstybėse narėse gyvena apie
77 % migrantų 29. Pagrindinė atsakomybė už migrantų integraciją tenka valstybėms
narėms, o ES siekia sukurti visapusišką imigracijos politiką, pagal kurią su teisėtais ne
ES piliečiais, gyvenančiais ES (vadinamaisiais „trečiųjų šalių piliečiais“), būtų elgiamasi
sąžiningai, jų nediskriminuojant. Dėl to, kad ES teisinėje sistemoje sektorinis metodas,
kuris apima ne visus trečiųjų šalių piliečius, yra taikomas kartu su lygiagrečiomis
nacionalinėmis sistemomis ir su nacionalinėmis integracijos sistemomis (pavyzdžiui, ne
ES diplomų pripažinimu), trečiųjų šalių piliečiai gali atsidurti nepalankioje padėtyje
darbo rinkoje. Tai gali lemti prastesnius ilgalaikės integracijos rezultatus ir pakenkti ES
gebėjimui pritraukti aukštos kokybės darbuotojus iš ES nepriklausančių šalių 3031.

5.29. 5.6 diagramoje pateikiama visų su integracija ir teisėta migracija susijusių
rodiklių, įtrauktų į programos ataskaitas, apžvalga.

28

Eurostatas, „Migrantų integracija“, 2017 m. leidimas, pagrįstas 2014 m. duomenimis,
išskyrus Daniją, Airiją ir Nyderlandus.

29

Audito Rūmų apžvalginis pranešimas Nr. 04/2018: Migrantų iš ES nepriklausančių šalių
integracija, 5 dalis

30

Audito Rūmų apžvalginis pranešimas Nr. 04/2018: Migrantų iš ES nepriklausančių šalių
integracija, 20 ir 40–42 dalys.

31

Europos Parlamento tyrimų tarnybos tyrimas, „Europos dviejų trilijonų eurų dividendas:
išlaidų dėl ES masto veiksmų nebuvimo nustatymas 2019–2024 m.“, Prieglobsčio politika,
p. 179 ir 182.
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5.6 diagrama. Su integracija ir teisėta migracija susijusių rodiklių
apžvalga
Ar, remiantis Komisijos duomenimis,
rodiklių tikslinės reikšmės įgyvendinamos pagal planą?
Indėlis ir
išdirbis

Rezultatas

Poveikis

taip
ne
neaišku

Rodikliai, susiję su „Integracija ir teisėta migracija“
Rodiklis
Trečiųjų šalių piliečių ir ES piliečių
užimtumo lygio skirtumas

Pažanga siekiant tikslinės reikšmės
0 % (2018)
2013

2020

Tikslinei grupei priklausantys asmenys,
dalyvavę iki išvykimo taikomose
priemonėse

30 % (2019)

Tikslinei grupei priklausantys asmenys,
kuriems buvo suteikta parama taikant
integracijos priemones

100 % (2019)

Vietos, regioninės ir nacionalinės
politikos programos / priemonės,
skirtos trečiųjų šalių piliečių integracijai

100 % (2019)

Bendradarbiavimo su kitomis
valstybėmis narėmis projektai, skirti
trečiųjų šalių piliečių integracijai

71 % (2019)

Projektai, skirti valstybių narių
prieglobsčio politikai plėtoti, stebėti ir
vertinti

tarpinė reikšmė
0 % (2017)

tarpinė reikšmė
50 % (2017)
2020
tarpinė reikšmė
50 % (2017)
2020
tarpinė reikšmė
50 % (2017)
2020
tarpinė reikšmė
50 % (2017)
2020

60 % (2019)

tarpinė reikšmė
50 % (2017)
2020

Šaltinis: EAR, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.
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PMIF lėšomis remiamos integracijos priemonės, tačiau jų ilgalaikis poveikis bus
matomas ateityje

5.30. Iš MVVA ir programos ataskaitų matyti, kad PMIF pasiekta teigiamų rezultatų,
o Komisija teigia, kad „integracijos kryptis iš tiesų sėkminga“ 32. Beveik 6 milijonai
žmonių gavo PMIF paramą, suteikiamą pagal integracijos priemones. Tačiau:
o

dviejų rodiklių pažanga yra abejotina (dalyvavimas prieš išvykimą taikomose
priemonėse ir valstybių narių bendradarbiavimo projektuose dėl trečiųjų šalių
piliečių integravimo); du rodikliai nėra įgyvendinami pagal planą (trečiųjų šalių
piliečių ir ES piliečių užimtumo lygio skirtumo mažinimo aukšto lygio rodiklis,
kuriam PMIF nedaro tiesioginės įtakos, ir politikos plėtojimo, stebėjimo ir
vertinimo projektai); du pasiekti rodikliai yra rodikliai, kurių tikslinės reikšmės jau
buvo pasiektos (žr. 5.15 dalį);

o

sėkmės negalima vertinti atsižvelgiant vien tik į išdirbius. Pavyzdžiui, dalyvavimas
kalbų ir pilietinio ugdymo kursuose, siekiant gerinti kvalifikaciją ir įsidarbinimo
galimybes, nebūtinai reiškia geresnę integraciją. Ilgalaikis tokių priemonių poveikis
dar turi būti vertinamas ex post vertinime, kuris bus paskelbtas 2024 m.

o

Bendra rodiklio tikslinė reikšmė, pagal kurią trečiųjų šalių piliečių ir ES piliečių
užimtumo lygis skiriasi 10 punktų, vargu ar bus pasiekta iki išlaidų laikotarpio
pabaigos, ypač jei, kaip prognozuota, pablogės ES ekonominė padėtis 33.

PMIF turi nedaug įtakos pritraukiant aukštos kvalifikacijos darbuotojus

5.31. Valstybės narės atsako už trečiųjų šalių piliečių integraciją, o ES juos remia

skirdama finansavimą ir skatinamąsias priemones34. 2004 m. Taryba priėmė vienuolika
bendrų pagrindinių imigrantų integracijos politikos principų, pagal kuriuos integracija
apibrėžiama kaip „dinamiškas, ilgalaikis ir nuolatinis dviejų krypčių abipusio sutarimo
procesas“, apimantis tiek migrantus, tiek priimančiąją visuomenę. 2016 m. Komisija
priėmė migrantų integracijos veiksmų planą, į kurį buvo įtraukti keli valstybėms narėms
skirti pasiūlymai. Valstybių narių reakcija į šiuos pasiūlymus buvo įvairi 35.

32

2019 m. MVVA, 1 priedas „Programų veiksmingumo apžvalga: PMIF“, p. 155.

33

2021 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas, darbinio dokumento
I dalis, programų veiklos išlaidų ataskaitos, COM(2020) 300, 2020 m. birželio mėn., p. 462.

34

SESV 79.4 straipsnis.

35

Audito Rūmų apžvalginis pranešimas Nr. 4/2018 „Migrantų iš ES nepriklausančių
šalių integracija“, 35–37 ir 40–42 dalys.
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5.32. ES teisėtos migracijos teisinis pagrindas nustatytas septyniose 2003–2016 m.

priimtose direktyvose, apimančiose trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo sąlygas,
vienodą požiūrį ir judumą ES. Direktyvos taikomos skirtingoms trečiųjų šalių piliečių
kategorijoms: migrantams, atvykusiems dėl šeimos (šeimos susijungimo), ilgalaikiams
gyventojams, studentams ir mokslininkams, aukštos kvalifikacijos (mėlynąją kortelę
turintiems) darbuotojams, sezoniniams darbuotojams ir bendrovės viduje
perkeliamiems asmenims. Viena direktyva apima procedūrinius priėmimo aspektus,
išduodant vieną bendrą leidimą. Kadangi valstybės narės turi tam tikrą veiksmų laisvę,
kaip jos perkelia šias direktyvas į nacionalinę teisę, kai kurios migrantams taikomos
taisyklės nėra vienodos visose ES valstybėse narėse 36.

5.33. Siekiant įgyvendinti Sutartyje nustatytą tikslą sukurti bendrą ES imigracijos

politiką 37, 2019 m. Komisijos atliktos teisės aktų tinkamumo patikros metu nustatyta
keletas esminių klausimų ir pažymėta, kad „dabartinė teisėtos migracijos sistema
turėjo nežymų poveikį bendroms migracijos problemoms, su kuriomis susiduria
Europa“ 38.

5.34. MVVA ir programų ataskaitose nepranešama apie priemones, kuriomis

siekiama pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus į ES taikant legalios migracijos
schemas, o rodikliai nėra tinkami ataskaitų apie tokias priemones teikimui 39. Problemų
taip pat gali kilti dėl nesutarimų tarp Europos Parlamento ir Tarybos, kaip teisės aktų
leidėjų. Pavyzdžiui, derybos dėl siūlomos reformos, kuria siekiama atnaujinti vizų
informacinę sistemą ir padaryti mėlynosios kortelės sistemą patrauklesnę sustojo
2019 m., nes teisės aktų leidėjai nesugebėjo susitarti dėl keleto pagrindinių klausimų 40.

36

Audito Rūmų apžvalginis pranešimas Nr. 4/2018 „Migrantų iš ES nepriklausančių
šalių integracija“, santraukos III punktas ir 20 dalies 21 ir 22 pabaigos išnašos.

37

SESV 79 straipsnis.

38

Žr. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą: Teisėtos migracijos teisės aktų tinkamumo
patikros santrauka, SWD(2019) 1056 final, 3 skirsnio tęsinys.

39

Komisijos pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl trečiųjų
šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą
(COM(2016) 378 final), aiškinamasis memorandumas Nr. 1. Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai
bei 2–6 konstatuojamosios dalys.

40

Migracijos ir vidaus reikalų GD 2019 m. metinė veiklos ataskaita (MVA), p. 8 ir 27.
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Grąžinimo politika ir neteisėta migracija

5.35. Tiek neteisėti migrantai, tiek ne ES piliečiai, kurių prašymai buvo atmesti arba
kurie nebeturi teisės likti ES, turi būti saugiai grąžinti į savo kilmės ar tranzito šalis,
taikant remiamo savanoriško grįžimo arba priverstinio grąžinimo (išsiuntimo) sistemą.
Pageidaujamas savanoriškas grįžimas, nes tai mažiau kenkia santykiams su ES
nepriklausančiomis šalimis ir yra ekonomiškesnis nei priverstinis grąžinimas 41.

5.36. 5.7 diagramoje apžvelgiami programos ataskaitų rodikliai, susiję su neteisėtų
migrantų grąžinimu.

41

2019 m. MVVA, 1 priedas „Programų veiksmingumo apžvalga: PMIF“, p. 156.

180

5.7 diagrama. Rodiklių, susijusių su neteisėtu migrantų grąžinimu,
apžvalga
Ar, remiantis Komisijos duomenimis,
rodiklių tikslinės reikšmės įgyvendinamos pagal planą?
Indėlis ir
išdirbis

Rezultatas

Poveikis

taip
ne
neaišku

Rodikliai, susiję su „Grąžinimo politika ir neteisėta migracija“
Pažanga siekiant tikslinės reikšmės

Įgyvendinama
pagal planą?

Tipas

Grąžintų neteisėtų migrantų ir
priimtų sprendimų grąžinti
santykis

Netaikoma (nėra kiekybinės tikslinėsreikšmės)
pradinė
reikšmė: 39,2 % (2013 m)
N/A (2019)
tikslinė reikšmė: padidėjimas

naujausi duomenys: 37,8 % (2019 m.)

ne

poveikis

Savanoriško grįžimo ir
priverstinio grąžinimo santykis

Netaikoma
(nėra
kiekybinės tikslinės reikšmės)
N/A
(2018)
pradinė reikšmė: 45,5 % (2013 m)
tikslinė reikšmė: padidėjimas
2012
naujausi duomenys:2020
109,2 % (2018 m.)

Rodiklis

Asmenys, išklausę mokymus
grąžinimo srities temomis
Grįžę asmenys, gavę
reintegracijos pagalbą prieš
grįžimą arba po jo
Savanoriškai grįžę asmenys

2013

2020

88 % (2019)

tarpinė reikšmė
50 % (2017)
2020

57 % (2019)

tarpinė reikšmė
50 % (2017)
2020

50 % (2019)

tarpinė reikšmė
50 % (2017)
2020

Išsiųsti grąžinami asmenys

39 % (2019)

tarpinė reikšmė
50 % (2017)
2020

Stebimos išsiuntimo operacijos

100 % (2019)

tarpinė reikšmė
50 % (2017)

2020

Projektai, skirti valstybių narių
grąžinimo politikai plėtoti,
stebėti ir vertinti

66 % (2019)

tarpinė reikšmė
50 % (2017)
2020

Šaltinis: EAR, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.

taip


taip


ne


ne


ne


taip


neaišku

poveikis

išdirbis

išdirbis

rezultatas

rezultatas

išdirbis

išdirbis
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Nepatenkinamas grąžinimo mastas išlieka

5.37. Daugeliui valstybių narių vis svarbesnis tampa teisingos, tvarios ir

veiksmingos grąžinimo strategijos poreikis. PMIF padėjo valstybėms narėms plėtoti,
stebėti ir vertinti grąžinimo politiką, apmokyti daugiau kaip 25 000 asmenų grąžinimo
temomis ir 115 000 grąžinamų asmenų prieš grįžimą ir po jo suteikė paramą
reintegracijai.

5.38. Nepaisant to, visoje ES asmenų, kurie nebeturi teisės pasilikti ES teritorijoje,

grąžinimo lygis yra nepatenkinamas (31,5 %), vis dėlto jis šiek tiek geresnis savanoriško
grįžimo atveju nei priverstinio grąžinimo atveju 42.

5.39. PMIF bendrai finansuoja priverstinai grąžinamus ir savanoriškai grįžtančius

asmenis ir stebėjo išsiuntimo operacijas43. Grąžinamų asmenų skaičiaus tikslinės
reikšmės neįgyvendintos, tačiau tais metais jau penkis kartus pasiekta 2017 m. stebimų
išsiuntimo operacijų tarpinė reikšmė, o 2020 m. tikslinė reikšmė nėra ambicinga ir
nebuvo pakoreguota, kad į tai būtų atsižvelgta (žr. 5.14 dalį). Be to, stebimų operacijų
ir grąžinamų asmenų skirtumas nėra aiškus, o rodiklių informacija gali būti nepatikima.
Galiausiai, veiksmingas grąžinimo strategijų įgyvendinimas didele dalimi priklauso nuo
politinių aplinkybių.

42

2019 m. MVVA, 1 priedas „Programų veiksmingumo apžvalga: PMIF“, p. 156.

43

Tarybos direktyvos 2008/115/EC (Grąžinimo direktyva) 8 straipsnio 6 punktas įpareigoja
valstybes nares įgyvendinti priverstinio grąžinimo stebėjimo sistemą, pagal kurią
priverstinio išsiuntimo metu organizacijos / įstaigos skiriasi ir yra nepriklausomos nuo
grąžinimą vykdančių institucijų. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)
remia grąžinimo stebėjimą siųsdama ekspertus („grąžinimo stebėtojus“), kurie vykdo
nepriklausomą grąžinimo operacijų stebėjimą, kad užtikrintų pagrindinių teisių laikymąsi.
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5.40. Komisijos veiksmingumo ataskaitose nustatytos tam tikros mažo grąžinimo

masto priežastys 44. Visų pirma pagrindinius uždavinius galima išspręsti tik tuo atveju,
jei valstybės narės išnaudos visas turimas priemones 45, o kilmės arba tranzito šalys turi
būti pasirengusios priimti grąžinamus asmenis. Tačiau valstybių narių migracijos
sistemos vis dar susiduria su dideliais sunkumais (žr. 5.26 ir 5.27 dalis), o teisės aktų
leidėjai vis dar nepriėmė nauja redakcija išdėstytos Grąžinimo direktyvos.

5.41. Savo specialioje ataskaitoje Nr. 24/2019 dėl migracijos pastebėjome, kad

Graikijoje ir Italijoje grąžinimo sistema buvo problematiška, o migrantų buvo grąžinta
daug mažiau nei buvo nuspręsta grąžinti. Dėl grąžinimo kyla problemų visoje ES.
Nustatėme kelias priežastis, dėl kurių pablogėjo grąžinimo operacijų rezultatai: laikas,
reikalingas prieglobsčio prašymų nagrinėjimui, nepakankamas sulaikymo centro
pajėgumas, nepatenkinamas bendradarbiavimas su kilmės šalimis arba migrantai
paprasčiausiai pasislepia priėmus sprendimą juos grąžinti 46. Taip pat nustatėme dvi
lygiagrečias ES finansuojamas schemas, kuriomis remiama tokio paties pobūdžio
grąžinimo veikla 47.

Valstybių narių solidarumas ir atsakomybės pasidalijimas

5.42. 5.8 diagramoje apžvelgiami programos ataskaitų rodikliai, susiję su valstybių
narių solidarumu ir atsakomybės pasidalijimu. Nors atrodo, kad perkeltų asmenų arba
asmenų, kuriems skirta tarptautinė apsauga, perkėlimo valstybėse narėse rodikliai
atitinka (žemesnes) patikslintas 2020 m. tikslines reikšmes, to negalima pasakyti apie
bendradarbiavimo projektus, skirtus solidarumui ir atsakomybės pasidalijimui skatinti.

44

2019 m MVVA 1 priedas, PMIF programos veiksmingumo apžvalga, p. 156; 2021 finansinių
metų ES bendrojo biudžeto projektas, darbinis dokumentas, I dalis, veiklos išlaidų
programos ataskaitos, COM(2020) 300, 2020 m birželio mėn., p. 460; ir Migracijos ir vidaus
reikalų GD 2019 m. metinė veiklos ataskaita (MVA), p. 17–19.

45

Migracijos ir vidaus reikalų GD 2019 m. metinė veiklos ataskaita (MVA), p. 17.

46

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 24/2019: Migrantų prieglobstis, perkėlimas ir
grąžinimas. Laikas imtis aktyvesnių veiksmų mažinant atotrūkį tarp tikslų ir rezultatų,
VII santrauka ir 130–145 dalys.

47

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 24/2019: Migrantų prieglobstis, perkėlimas ir
grąžinimas. Laikas imtis aktyvesnių veiksmų mažinant atotrūkį tarp tikslų ir rezultatų, 94–
101, 160 dalys.
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5.8 diagrama. Rodiklių, susijusių su solidarumu ir atsakomybės
pasidalijimu, apžvalga
Ar, remiantis Komisijos duomenimis,
rodiklių tikslinės reikšmės įgyvendinamos pagal planą?
Indėlis ir
išdirbis

Rezultatas

Poveikis

taip
ne
neaišku

Rodikliai, susiję su „Valstybių narių solidarumu ir atsakomybės
pasidalijimu“
Rodiklis
Tarptautinės apsaugos prašytojai ir
asmenys, kuriems suteikta
tarptautinė apsauga, perkelti iš
vienos valstybės narės į kitą

Pažanga siekiant tikslinės reikšmės

Bendradarbiavimo su kitomis
valstybėmis narėmis projektai, skirti
solidarumui ir atsakomybės
pasidalijimui tarp valstybių narių
skatinti

88 % (2019)


Įgyvendinama
pagal planą?


taip

Tipas

rezultatas

2020



14 % (2019)

tarpinė reikšmė
43 % (2017)
2020

Šaltinis: EAR, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.


ne

išdirbis
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PMIF padėjo sustiprinti solidarumą, tačiau valstybių narių atsakomybės pasidalijimo
didinimas nebuvo toks sėkmingas

5.43. 2015 m. migracijos krizės metu buvo sutelkti PMIF skubios pagalbos (EMAS)

finansiniai ištekliai, taip pat ES agentūrų (EASO, FRONTEX ir Europolo) ir valstybių
narių 4849 finansiniai ištekliai, siekiant padėti pirmosioms su migrantų antplūdžiu
susiduriančioms valstybėms narėms per trumpą laiką susidoroti su dideliu prieglobsčio
prašytojų antplūdžiu (5.1 langelis). Skubaus perkėlimo programos vykdant Europos
migracijos politiką 50 buvo panaudotos pirmą kartą. Jų tikslas buvo perkelti prieglobsčio
prašytojus iš pirmųjų su migrantų antplūdžiu susiduriančių šalių į kitas mažiau sunkumų
patiriančias valstybes nares 51. Tačiau yra įrodymų, kad kai kurios valstybės narės
prisiėmė nepakankamą atsakomybės dalį pagal šias PMIF remiamas iniciatyvas, o tai
sumažino jų veiksmingumą:
o

migrantų antplūdžio valdymo centrai buvo priklausomi nuo kitų valstybių narių
ekspertų dislokavimo. Šių nacionalinių ekspertų dislokavimas dažnai būdavo
trumpalaikis, dėl to kilo klausimų dėl efektyvumo 52;

48

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 24/2019: Migrantų prieglobstis, perkėlimas ir
grąžinimas. Laikas imtis aktyvesnių veiksmų mažinant atotrūkį tarp tikslų ir rezultatų, 28–
30 dalys.

49

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas: Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo
tarpinis vertinimas, SWD(2018) 339 final, 3.2.2. skirsnis, p. 42 santrauka, 5.1.4 ir
5.1.5 skirsniai, kuriuose nustatyta, kad EMAS atliko svarbų vaidmenį stiprinant solidarumą ir
atsakomybės pasidalijimą.

50

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 24/2019: Migrantų prieglobstis, perkėlimas ir
grąžinimas. Laikas imtis aktyvesnių veiksmų mažinant atotrūkį tarp tikslų ir rezultatų, 35–
53 dalys.

51

Pagal III Dublino reglamentą (2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios
šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės
apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai), pirmoji valstybė narė,
kurioje pateikiamas prieglobsčio prašymas, yra atsakinga už to prašymo nagrinėjimą.

52

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 6/2017, „ES atsakas į pabėgėlių krizę: krizės centrų
koncepcija“, V santrauka ir 49 dalis.
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o

iš 160 000 asmenų, kuriuos numatyta perkelti pagal du 2015 m. rugsėjo mėn.
Tarybos sprendimus53, šiek tiek daugiau kaip 34 700 asmenų perkelta į valstybes
nares ir Šengeno asocijuotąsias šalis. Tai sudaro 96 % prašymų, atsižvelgiant į
tinkamumo kriterijus, numatytus Tarybos sprendimuose 54;

o

Specialioje ataskaitoje Nr. 24/2019 dėl migracijos pastebėjome, kad perkeltų
asmenų nepakako, kad būtų veiksmingai sumažintas Graikijos ir Italijos
prieglobsčio sistemoms tenkantis spaudimas, ir kad buvo perkelta labai maža
galimai reikalavimus atitinkančių migrantų dalis, daugiausia dėl mažo
užregistruotų kandidatų skaičiaus 55;

o

laikinų perkėlimo schemų galiojimas baigėsi 2017 m. rugsėjo mėn. Nuo 2020 m.
birželio mėn. nepasiekta bendro sutarimo dėl Komisijos pasiūlymo dėl Dublino
sistemos reformos, pagal kurią numatoma paskirstyti pareiškėjus valstybėms
narėms. Tačiau, nesant oficialaus perkėlimo mechanizmo ES lygmeniu, Komisija
koordinuoja savanoriško ad hoc perkėlimo, visų pirma Italijoje, Maltoje ir
Graikijoje išlaipintiems migrantams, sistemą 56.

5.44. Tarpinio vertinimo išvadose teigiama, kad, net turint PMIF finansavimą,

padaryta nedidelė pažanga perkeliant asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga,
iš vienos valstybės narės į kitą naudojantis bet kuria iš jos priemonių 57. Be to,
pastebėta nedidelė pažanga, susijusi su bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis
narėmis projektais, susijusiais su trečiųjų šalių piliečių integracija, bendradarbiavimu su
ES nepriklausančiomis šalimis dėl pagalbos prieš grąžinimą ir po jo, taip pat siekiant
solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo kitose srityse, išskyrus minėtas ekstremalių
situacijų valdymo schemas 58.

53

2015 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimas Nr. 2015/1523 ir 2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos
sprendimas Nr. 2015/1601

54

2019 m. MVVA, 1 priedas „Programų veiksmingumo apžvalga: PMIF“, p. 156.

55

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 24/2019: Migrantų prieglobstis, perkėlimas ir
grąžinimas. Laikas imtis aktyvesnių veiksmų mažinant atotrūkį tarp tikslų ir rezultatų, 35–
47 dalys.

56

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 24/2019: Migrantų prieglobstis, perkėlimas ir
grąžinimas. Laikas imtis aktyvesnių veiksmų mažinant atotrūkį tarp tikslų ir rezultatų, 48–
53 dalys.

57

PMIF tarpinis vertinimas, galutinė ataskaita, 5.1.4.1 punktas, p. 86, ir 5.1.4.2 punktas, p. 88.

58

PMIF tarpinis vertinimas, galutinė ataskaita, 4 išvada, ketvirtoji įtrauka, p. 206.
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Išvados
5.45. PMIF lėšomis teikiama didelė parama, siekiant padėti valstybėms narėms

padengti išlaidas ir spręsti uždavinius, susijusius su prieglobsčio ir migracijos veiksmais
(pavyzdžiui, perkėlimu ES ir perkėlimu į ES, paramos migrantams schemomis ir būsto
statybos bei atnaujinimo finansavimu). Ši parama teikiama jautriomis politinėmis
aplinkybėmis, kuriomis valstybės narės laikosi skirtingų pozicijų.

5.46. Informacija apie veiksmingumo rodiklius, kuriuos Komisija pateikia MVVA ir

programų ataskaitose, skirta veiksmingumui daugiausia valstybių narių veiklos
lygmeniu. Tačiau valstybių narių pateiktos pagrindinės rodiklių informacijos
patikimumas ir nuoseklumas dar nėra pakankamai patikrintas (žr. 5.16 dalį).
Informacija apie EMAS finansavimą (30 % PMIF) nėra įtraukta į veiksmingumo rodiklius
(žr. 5.18 dalį).

5.47. Nors 2019 m. MVVA pateikiama kontekstinė informacija, joje nenurodoma,

ar PMIF bendrojo tikslo siekiama pagal planą. Iš turimos informacijos matyti, kad
išlaidos ir jų ES pridėtinė vertė yra svarbios, tačiau remiantis nustatytais rodikliais
negalima įrodyti ekonomiškumo ir efektyvumo (žr. 5.19 dalį). Tai, kad dviem trečdaliais
rodiklių matuojama veikla ir išdirbiai, gali lemti pernelyg teigiamą pasiekimų vertinimą.
Dešimt iš 24 rodiklių 2020 m. tikslinių reikšmių yra sėkmingai įgyvendinamos, o kitų
keturių tikslinių reikšmių įgyvendinimo pažanga yra abejotina (5.4 diagrama).
Geriausių PMIF rezultatų pasiekta stiprinant BEPS, o blogiausių – grąžinant nelegalius
migrantus.

5.48. Nors PMIF parama prieglobsčio srityje padėjo daugiau kaip 2 milijonams

asmenų (žr. 5.23 dalį), BEPS dar turi būti sukurta. Pavyzdžiui, yra didelių skirtumų tarp
valstybių narių priimant prieglobsčio prašytojus iš tos pačios šalies (žr. 5.25 dalį) ir vis
dar vėluojama išnagrinėti prašymus, net ir naudojant PMIF lėšas valstybių narių
pajėgumams didinti (žr. 5.26 ir 5.27 dalis). PMIF paspartino pabėgėlių perkėlimą, tačiau
tikslinė reikšmė nėra įgyvendinta (žr. 5.24 dalį).

5.49. Nors su integracija ir teisėta migracija susiję išdirbio rodikliai rodo, kad PMIF

rezultatai yra teigiami – integracijos priemonėmis naudojasi daugiau kaip 6 milijonai
asmenų, – jų ilgalaikis poveikis dar nėra žinomas, nes migrantų ir ES piliečių užimtumo
perspektyvos ir toliau labai skiriasi (žr. 5.30 dalį). PMIF įtaka teisėtos aukštos
kvalifikacijos darbuotojų migracijos į ES skatinimo tikslui yra nedidelė (žr. 5.31–
5.34 dalis).
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5.50. PMIF pagalba teikiama valstybėms narėms grąžinant asmenis, kurie nebeturi

teisės pasilikti ES, tačiau apskritai grąžinimo mastas yra nepatenkinamas
(žr. 5.37–5.41 dalis). Iš priimtų sprendimų grąžinti neteisėtus migrantus į jų kilmės šalį
tik 31,5 % atvejų šie asmenys buvo faktiškai grąžinti (žr. 5.38 dalį). PMIF finansuojamas
savanoriškas grįžimas pasiekė 50 % tikslo, o priverstinis išsiuntimas – 39 %
(5.7 diagrama). Ankstesnės privalomos perkėlimo Europos Sąjungoje sistemos,
kuriomis siekiama, kad valstybės narės dalytųsi atsakomybe, taip pat nepasiekė tikslo
(žr. 5.43 dalį).
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Priedai
5.1 priedas. PMIF programos tikslai
BENDRIEJI TIKSLAI
TIKSLO
NUMERIS

BT1

VISAS TIKSLO TEKSTAS

SUTRUMPINTA
VERSIJA,
NAUDOJAMA
ŠIAME SKYRIUJE

MŪSŲ IMTIES
DALIS?

Bendrasis Fondo tikslas – prisidėti prie
efektyvaus migracijos srautų valdymo ir
bendros politikos prieglobsčio,
papildomos apsaugos bei laikinos
apsaugos klausimais ir bendros
imigracijos politikos įgyvendinimo,
stiprinimo ir plėtojimo visapusiškai
laikantis Europos Sąjungos pagrindinių
teisių chartijoje įtvirtintų teisių ir
principų.

NETAIKOMA

TAIP

KONKRETŪS TIKSLAI

VISAS TIKSLO TEKSTAS

SUTRUMPINTA
VERSIJA,
NAUDOJAMA
ŠIAME SKYRIUJE

MŪSŲ IMTIES
DALIS?

KT1

Stiprinti ir plėtoti visus bendros Europos
prieglobsčio sistemos aspektus, įskaitant
jos išorės aspektą.

Bendra Europos
prieglobsčio
sistema

TAIP

KT2

Remti į valstybes nares nukreiptą teisėtą
migraciją, atitinkančią jų ekonominius ir
socialinius poreikius, pavyzdžiui, darbo
rinkos poreikius, kartu užtikrinant
valstybių narių imigracijos sistemų
vientisumą, ir skatinti veiksmingą
trečiųjų šalių piliečių integraciją.

Integracija ir
teisėta migracija

TAIP

KT3

Stiprinti valstybių narių teisingas ir
veiksmingas grąžinimo strategijas, kurios
padeda kovoti su nelegalia imigracija ir
kuriose būtų akcentuojamas grąžinimo
tvarumas ir veiksminga readmisija kilmės
ir tranzito šalyse.

Grąžinimo politika
ir neteisėta
migracija

TAIP

KT4

Stiprinti valstybių narių solidarumą ir
dalijimąsi atsakomybe, visų pirma kiek
tai susiję su valstybėmis narėmis,
kurioms migrantų ir prieglobsčio
prašytojų srautai daro didžiausią poveikį,
įskaitant praktinį bendradarbiavimą.

Valstybių narių
solidarumas ir
atsakomybės
pasidalijimas

TAIP

TIKSLO
NUMERIS

Šaltinis: EAR, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.
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6 skyrius
Europos vaidmuo pasaulyje
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Turinys
Dalis

Įvadas

6.1.–6.2.

Apimtis ir metodas

6.3.–6.6.

Vystomojo bendradarbiavimo priemonė
Vystomojo bendradarbiavimo priemonės paskirtis ir veikimas
Paskelbta veiksmingumo informacija

6.7.–6.27.
6.7.–6.8.
6.9.–6.10.

VBP veiksmingumo vertinimas remiantis paskelbta
veiksmingumo informacija

6.11.–6.27.

Bendrosios pastabos

6.11.–6.20.

VBP rodikliuose iš esmės pateikiama kontekstinė informacija

6.12.

VBP tikslų padeda siekti mažiau įprastos priemonės

6.13.

Vystymosi proceso dalyvių skirtumai gali slopinti pažangą
Kiti rodikliai yra prieinami, tačiau nenaudojami VBP rezultatams įvertinti

6.14.–6.16.
6.17.

Žinių spragos

6.18.–6.20.

Darnaus vystymosi skatinimas

6.21.–6.24.

Rodikliai atspindi teigiamą tendenciją, tačiau duomenų aprėptis
sumažėjo

6.22.

Pranešta apie sėkmingą klimato kaitos aspekto integravimą
ir žaliosios ekonomikos skatinimą, tačiau kitose srityse vertinimas
yra nepakankamas

6.23.–6.24.

Demokratijos įtvirtinimas ir rėmimas

6.25.–6.27.

Rezultatai demokratijos ir žmogaus teisių srityje tebėra fragmentiški

6.26.

Toliau dirbama siekiant integruoti žmogaus teisių aspektą

6.27.

Europos kaimynystės priemonė

6.28.–6.56.

Europos kaimynystės priemonės paskirtis ir veikimas

6.28.–6.30.

Paskelbta veiksmingumo informacija

6.31.–6.32.

EKP veiksmingumo vertinimas remiantis paskelbta
veiksmingumo informacija

6.33.–6.56.

Bendrosios pastabos

6.33.–6.44.
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Konkrečių atrinktų tikslų rezultatai neaiškūs, o tai reiškia,
kad neįmanoma atlikti patikimo EKP bendro veiksmingumo vertinimo
ES santykiai iš esmės yra sutvirtėję, tačiau išlieka struktūrinių
problemų
NEAR GD pripažįsta poreikį gerinti EKP stebėjimą

6.34.
6.35.–6.39.
6.40.

Žinių spragos

6.41.–6.44.

Tvirtos ir tvarios demokratijos kūrimas

6.45.–6.49.

Nematyti aiškios pažangos kuriant tvirtą ir tvarią demokratiją

6.46.–6.49.

Darnaus vystymosi rėmimas

6.50.–6.53.

Teigiama tendencija žmogaus socialinės raidos ir verslo plėtros srityse

6.51.–6.53.

Gerų kaimyninių santykių skatinimas

6.54.–6.56.

Padaryta tam tikra pažanga politinio stabilumo srityje, visų pirma
vykdant saugumo sektoriaus reformą

6.55.–6.56.

Operacijų veiksmingumo testavimo rezultatai
Išvados
Priedai
6.1 priedas. VBP ir EKP tikslai

6.57.
6.58.–6.62.
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Įvadas
6.1. Daugiametės finansinės programos (DFP) 4 išlaidų kategorijoje „Europos
vaidmuo pasaulyje“ numatytos išlaidos, skirtos visiems išorės veiksmams,
finansuojamiems iš ES bendrojo biudžeto. Šiomis politikos priemonėmis:
—

skatinamos ES vertybės užsienio šalyse, kaip antai demokratija, teisinė valstybė ir
pagarba žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms;

—

sprendžiamos pagrindinės pasaulinės problemos, pavyzdžiui, susijusios su klimato
kaita ir biologinės įvairovės praradimu;

—

didinamas ES vystomojo bendradarbiavimo poveikis siekiant padėti naikinti
skurdą, remti darnų vystymąsi ir skatinti klestėjimą;

—

skatinamas stabilumas ir saugumas šalyse kandidatėse ir kaimyninėse šalyse;

—

didinamas Europos solidarumas, įvykus gaivalinėms arba žmogaus sukeltoms
nelaimėms;

—

gerinama krizių prevencija ir konfliktų sprendimas, išsaugoma taika, stiprinamas
tarptautinis saugumas ir skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas;

—

skatinami ES ir abipusiai interesai užsienyje.

6.2. 2014–2020 m. laikotarpiu šioje išlaidų kategorijoje bendra suplanuotų išlaidų
suma yra 66 milijardai eurų, iš kurių 34,2 milijardo eurų buvo sumokėta iki 2019 m.
pabaigos (žr. 6.1 diagramą).
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6.1 diagrama. Europos vaidmuo pasaulyje: 2014–2019 m. mokėjimų
pagal dabartinius DFP įsipareigojimus dalis atsižvelgiant į visas išlaidų
kategorijas ir išlaidų pasiskirstymą

(milijardai eurų)



Vystomojo bendradarbiavimo
priemonė (VBP)
8,1 (23,7 %)

635,9

milijardo
eurų




Europos vaidmuo
pasaulyje
34,2
(5,4 %)

Šaltinis: EAR, remiantis Komisijos duomenimis.

Europos kaimynystės
priemonė (EKP)
7,2 (21,1 %)
Pasirengimo narystei pagalbos
priemonė (PNPP)
5,5 (16,1 %)
Humanitarinė pagalba
4,0 (11,7 %)
Kiti veiksmai ir programos
9,4 (27,4 %)
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Apimtis ir metodas
6.3. Priedėlyje aprašyta metodika, kuri buvo naudojama rengiant šį skyrių.
6.4. Iš 15 programų / priemonių, susijusių su „Europos vaidmeniu pasaulyje“

pasirinkome dvi: vystomojo bendradarbiavimo priemonę (VBP) ir Europos kaimynystės
priemonę (EKP), kurioms kartu pagal šią DFP išlaidų kategoriją skirta 44,8 % 2014–
2019 m. laikotarpio išmokų.

6.5. 6.1 priede pateiktas visų vystomojo bendradarbiavimo priemonės (VBP) ir

Europos kaimynystės priemonės (EKP) tikslų sąrašas ir nurodomi tikslai, kuriuos
pasirinkome savo analizei atlikti. Apskritai nagrinėjome visus VBP tikslus ir pasirinkome
keturis iš septynių EKP tikslų, įskaitant visus susijusius rodiklius.

6.6. Šis skyrius iš esmės grindžiamas Komisijos informacijos peržiūra, kurią, kai

tinkama, papildo mūsų pačių audito ir peržiūros ataskaitų nustatyti faktai. Visame
tekste pateikiame nuorodas į savo šaltinius.
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Vystomojo bendradarbiavimo
priemonė
Vystomojo bendradarbiavimo priemonės paskirtis ir veikimas

6.7. Vystomojo bendradarbiavimo priemonė (VBP) yra pagrindinis ES finansavimo,

skirto besivystančioms šalims, šaltinis, kurį valdo Komisijos Tarptautinio
bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas (DEVCO GD) (žr. VBP apžvalgą
ir pagrindinę informaciją 6.2 diagramoje). Jos bendrasis tikslas yra naikinti skurdą. Šis
tikslas padalytas į du konkrečius tikslus: „darnaus vystymosi skatinimas“ ir
„demokratijos įtvirtinimas ir rėmimas“ 1. Siekiant VBP tikslų finansavimas skiriamas:
1)

geografinėms programoms, kurios apima keletą besivystančių šalių (apytiksliai
60 % VBP biudžeto);

2)

teminėms programoms (apytiksliai 36 %);

3)

visos Afrikos programai, kuria remiama Afrikos ir ES strateginė partnerystė
(apytiksliai 4 %).

6.8. Pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą VBP biudžetą sudaro

apytiksliai 20 milijardų eurų. Iki 2019 m. pabaigos Komisija įsipareigojo dėl 84 % šių
asignavimų ir išleido 40 % 2.

1

Išsamią tikslų formuluotę galima rasti 6.1 priede.

2

Žr. programos veiksmingumo apžvalgą, pateiktą 2019 m. MVVA I priede, p. 187.
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6.2 diagrama. VBP apžvalga
Poreikiai
Pasaulinis klestėjimas
Pagerėjusi ekonominė
padėtis
Demokratija, žmogaus
teisės ir pagrindinės
laisvės
Teisinė valstybė

Tikslai
VBP turi vieną bendrąjį
tikslą (BT) ir du
konkrečius tikslus KT (visi
atrinkti analizei)
BT: skurdo panaikinimas
KT 1: darnaus
ekonominio, socialinio bei
aplinkosauginio vystymosi
skatinimas
KT 2: demokratijos,
teisinės valstybės, gero
valdymo, žmogaus teisių
ir tarptautinės teisės
principų stiprinimas ir
rėmimas
Žr. 6.1 priedą

Indėlis
2014–2020 m.
20,0 milijardo eurų
2014–2019 m.: 84 %
įsipareigota ir 40 %
išmokėta
Komisijos, Europos išorės
veiksmų tarnybos (EIVT) ir
ES delegacijų (ESD)
darbuotojai

Aplinkybės ir išorės veiksniai
ES ir valstybių narių aplinkybės
ES sutartys, ES pasaulinė strategija,
bendros įgyvendinimo taisyklės,
Europos konsensusas dėl vystymosi,
politikos suderinamumas vystymosi
labui (PCD), kitos ES išlaidų
programos
Valstybių narių išorės veiksmų
politiniai prioritetai ir valstybių narių
oficialios pagalbos vystymuisi
finansavimas
Išorės veiksniai
2030 m. darbotvarkė (darnaus
vystymosi tikslai), Paryžiaus
susitarimas
Klimato kaita, gaivalinės ir žmogaus
sukeltos nelaimės, konfliktai,
politinė padėtis šalyse partnerėse
Kiti paramos teikėjų prioritetai ir
veiksmai

Numatomi rezultatai
Poveikis
Pasaulinis skurdo
mažinimas, visiškas
panaikinimas
Rezultatai
Sustiprintas įtraukus,
dalyvavimu grindžiamas ir
tvarus augimas VBP šalyse
Pagerėjusi padėti žmogaus
teisių, demokratijos, gero
valdymo ir saugumo srityse
Pagerėjęs atsakas
sprendžiant pasaulinius
iššūkius
Tvirtesni regioniniai ir
pasauliniai PVO tinklai
Nustatytos Europos
vertybės ir tvirtesni
Europos interesai

Procesai
Valdymo būdas
Mišrus valdymas: daugiausia
netiesioginis ir tiesioginis
Veikėjai
EIVT, ESD, keletas Komisijos
generalinių direktoratų, Europos
Parlamentas, šalių partnerių
institucijos, tarptautinės
organizacijos ir finansų įstaigos,
pilietinė visuomenė, privatusis
sektorius, FRONTEX, valstybių narių
agentūros
Veikla
Per ES finansavimą: parama
biudžetui, dotacijos, techninė
pagalba, paslaugų ir darbų pirkimai
Per nefinansines priemones:
partnerystės, aukšto lygmens
politiniai susitarimai

Numatomi išdirbiai
Skurdo mažinimo ir darnaus
vystymosi srityse
įgyvendinti projektai
Teisinės valstybės,
demokratijos ir gero
valdymo srityse įgyvendinti
projektai
Remiamos šalys
Išleistų lėšų procentinė
dalis (%)

Šaltinis: EAR, remiantis VBP reglamentu Nr. 233/2014, Komisijos programos ataskaitomis, MVVA, VBP
programos veiksmingumo apžvalga, MVA ir VBP vertinimu (SWD(2017) 600 final).

197

Paskelbta veiksmingumo informacija

6.9. Komisija ne tik teikia aukšto lygio veiksmingumo ataskaitas (metinę valdymo ir
veiksmingumo ataskaitą (MVVA), programos ataskaitas ir metines veiklos ataskaitas
(MVA)) 3, bet ir skelbia metinę ES išorės veiksmų finansavimo priemonių įgyvendinimo
ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie ES visuotinių įsipareigojimų
vykdymą, be kita ko, remiantis ES tarptautinio ir vystomojo bendradarbiavimo
rezultatų sistemos (ESRS) rodikliais 4.

6.10. Komisija įvairiuose vertinimuose pateikė informaciją apie VBP veiksmingumą.
6.3 diagramoje pateikti atrinkti mūsų peržiūrėti vertinimai.

3

Žr. 1.3 dalį.

4

Šiame skyriuje ir visoje ataskaitoje remiamės indėlių, išdirbių, rezultatų ir poveikio rodikliais.
Sąvoka „results“ (liet. rezultatai) atitinka sąvoką „outcome“ (liet. rezultatas), kuri vartojama
oficialiame paramos vystymuisi žodynėlyje (EBPO Paramos vystymuisi komiteto pagrindinių
vertinimo ir rezultatais grindžiamo valdymo terminų žodynėlis).
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6.3 diagrama. Pagrindinių VBP vertinimų laikas ir nagrinėjami
laikotarpiai

DFP
2007–2013 m.
2008

2010

2012

Nagrinėjamas laikotarpis

DFP
2014–2020 m.
2015

2017

DFP
2021–2027 m.

2019

2022

2024

2026

Paskelbimas
VBP laikotarpio vidurio peržiūra
SWD VBP laikotarpio vidurio peržiūra
Tvarus vartojimas ir gamyba (SCP)
SWD Išlaidų peržiūra

SWD Poveikio KVTBP analizė

Politikos suderinamumas
vystymosi labui (PCD)
SWD PCD
Mianmaras

VBP ex post
Šaltinis: EAR, remiantis Komisijos paskelbtais vertinimais ir tarnybų darbiniais dokumentais (SWD).

199

VBP veiksmingumo vertinimas remiantis paskelbta
veiksmingumo informacija
Bendrosios pastabos

6.11. 6.4 diagramoje pateikta visų programos ataskaitoje naudojamų VBP rodiklių

apžvalga. 6.5 diagramoje pateikti su bendruoju tikslu susiję rodikliai. Daugiau išsamių
apžvalgų pagal kiekvieną konkretų tikslą pateikta 6.6 diagramoje ir 6.7 diagramoje.
1.24 dalyje aptariame keletą bendrų apribojimų 5, taikomų aiškinant šiuos rodiklius.
Visų pirma mūsų vertinimas, ar atitinkamo rodiklio siekiama pagal planą, yra susijęs su
tikimybe, kad šis rodiklis atitiks jo nustatytą tikslinę reikšmę. Šiame vertinime
neatsižvelgiama į tai, ar (ir kaip glaudžiai) atitinkamas rodiklis yra susijęs su BŽŪP
veiksmais ir tikslais, taip pat neatsižvelgiama į tai, ar šio rodiklio tikslinė reikšmė yra
pakankamai plataus užmojo. Todėl tai yra tik pirmas žingsnis analizuojant EKP
rezultatus. Taip pat neatlikome pagrindinių duomenų patikimumo audito, tačiau tai
aptariame 1 skyriuje (žr. 1.13–1.23 dalis).

5

Taip pat žr. 2018 m. metinės ataskaitos 3.21–3.35 dalis.
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6.4 diagrama. Visų programos ataskaitoje naudojamų VBP rodiklių
apžvalga

Remiantis Komisijos duomenimis,
ar VBP rodiklių siektinų reikšmių siekiama pagal planą?
Indėlis ir
išdirbis

Programos rezultato
rodikliai
Rezultatas

Poveikis

Bendrasis tikslas
1 konkretus tikslas
„Darnaus vystymosi skatinimas“
2 konkretus tikslas
„Demokratijos įtvirtinimas ir rėmimas“

Ar rodiklių siektinų reikšmių siekiama pagal planą?
Rodikliai su kiekybinėmis siektinomis
reikšmėmis
Rodikliai be kiekybinių siektinų reikšmių

RODIKLIŲ SIEKIAMA
PAGAL PLANĄ

RODDIKLIŲ SIEKIAMA
NESĖKMINGAI

NEAIŠKU

Pastaba. Mūsų analizė grindžiama Komisijos duomenimis, kurių audito neatlikome.
Pirmiau pateikta informacija apie tai, ar rodiklių siekiama pagal planą, yra susijusi su mūsų atliktu
tikimybės, ar atitinkamo rodiklio tikslinė reikšmė bus pasiekta, vertinimu. Tačiau rodikliui įtakos gali
neturėti pagal programą įgyvendinti veiksmai arba jis gali būti nesusijęs su programos tikslu, o jo tikslinė
reikšmė gali neatspindėti tinkamo užmojo. Todėl tai, jog rodiklio siekiama pagal planą, kad jis atitiktų
tikslinę reikšmę, nebūtinai reiškia, kad pati programa yra įgyvendinama pagal planą, kad būtų pasiekti
jos tikslai. Taip pat žr. priedėlį (18 dalį).
Šaltinis: EAR, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.
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6.5 diagrama. Rodiklių, susijusių su 1 bendruoju tikslu, apžvalga
Remiantis Komisijos duomenimis,
ar rodiklių tikslinių reikšmių siekiama pagal planą?
Indėlis ir
išdirbis
susiję su
bendruoju
tikslu

Rezultatas

Poveikis

Taip
Ne
Neaišku

Rodikliai, susiję su VBP bendruoju tikslu
Rodiklis

Pažanga siekiant tikslo

Ar rodiklių
siekiama
pagal planą?

1.1.1 DVT „Žemiau tarptautinės
82 % (2019)
Tarpinė reikšmė
skurdo ribos gyvenančių
100 % (2020)
gyventojų dalis, įskaitant
1990
2030
graduojamas šalis“
1.1.1 DVT „Žemiau tarptautinės
81 % (2019)
skurdo ribos gyvenančių
Tarpinė reikšmė
gyventojų dalis, neįskaitant
100 % (2020)
graduojamų šalių“
1990
2030


Ne


Ne

Tipas

Poveikis

Poveikis

Šaltinis: EAR, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.

VBP rodikliuose iš esmės pateikiama kontekstinė informacija

6.12. VBP rodikliai iš esmės yra poveikio rodikliai, kurie, atsižvelgiant į jų pobūdį,

leidžia susidaryti vaizdą veikiau apie aplinkybes, kuriomis veikia VBP, o ne įvertinti VBP
veiksmingumą. VBP neturi nė vieno rezultato rodiklio ir tik vieną išdirbio rodiklį. Nors
peržiūrėtose ataskaitose pateikta kokybinė informacija, jose trūksta konkrečių
kiekybinių duomenų apie veiksmingumą, todėl buvo sudėtinga aiškiai suprasti, kaip
buvo įgyvendinami įvairūs programos aspektai. Šiuo atžvilgiu pavyzdys yra susijęs su
VBP bendruoju tikslu naikinti skurdą ir atitinkamu jo rodikliu „žemiau tarptautinės
skurdo ribos gyvenančių gyventojų dalis“. Pažangą lemia ne vien ES veiksmai.
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VBP tikslų padeda siekti mažiau įprastos priemonės

6.13. Atsirado kitos finansavimo formos, kurios padeda siekti VBP tikslų,

pavyzdžiui, „derinimas“ (ES dotacijų ir viešųjų ir privačiųjų investicijų derinimas)
pasitelkiant regioninio investavimo priemones Lotynų Amerikoje ir ES patikos fondus
Afrikoje. Savo audito ataskaitose atkreipėme dėmesį į tai, kad į mūsų imtį įtrauktuose
projektuose, finansuojamuose ES patikos fondų lėšomis, jau pasiektas išdirbis ir kad
fondai padėjo paspartinti projektų įgyvendinimą. Nepaisant kelių problemų, į kurias
atkreipėme dėmesį savo ataskaitose (ribotas lėšų sutelkimas; struktūros, valdymo ir
stebėjimo trūkumai), taip pat paaiškėjo, kad ES patikos fondai yra lanksti priemonė,
kurią galima taikyti nepaprastosios padėties atvejais 6. Vienas iš ES patikos fondų
principų yra pritraukti papildomą finansavimą siekiant padidinti ES paramą ir taip
pasiekti geresnių rezultatų. Tačiau iki šiol ES patikos fonduose pritraukta tik keletas
papildomų paramos teikėjų 7 ir nedaug lėšų 8.
Vystymosi proceso dalyvių skirtumai gali slopinti pažangą

6.14. VBP laikotarpio vidurio vertinime atkreiptas dėmesys į įvairių vystymosi

proceso dalyvių skirtumus. Šalyse partnerėse, kuriose įgyvendinama VBP,
atstovaujama kelioms ES valstybėms narėms. VBP pirmenybė teikiama šalies partnerės
ir ES bendrai strategijai, siekiant kuo labiau išnaudoti jų tarpusavio nuoseklumą ir
papildomumą. Tačiau nepaisant tam tikros pažangos, bendro programavimo srityje dar
yra pasipriešinimo. Kai kuriais atvejais šalių partnerių vyriausybės baiminasi, kad dėl
bendro programavimo gali sumažėti bendros paramos lygiai. Kai kurios valstybės narės
mano, kad dėl bendro programavimo sumažės jų matomumas ir sumenkės jų
nacionaliniai interesai ir prioritetai. Dėl tokio pasipriešinimo atsiranda veiklos sutapimo
rizika 9.

6

Žr. Specialiosios ataskaitos Nr. 11/2017 „Centrinės Afrikos Respublikai skirtas ES patikos
fondas „Bêkou““ 62–65 dalis, ir Specialiosios ataskaitos Nr. 32/2018 „Europos Sąjungos
skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondas: Tai lanksti priemonė, tačiau reikia skirti dėmesio
konkrečioms sritims“ 39–44 dalis.

7

Žr. Specialiosios ataskaitos Nr. 11/2017 „Centrinės Afrikos Respublikai skirtas ES patikos
fondas „Bêkou““ 55–61 dalis.

8

Žr. Specialiosios ataskaitos Nr. 32/2018 „Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai
patikos fondas: Tai lanksti priemonė, tačiau reikia skirti dėmesio konkrečioms sritims“ 6–
9 dalis.

9

Žr. External Evaluation of the Development Cooperation Instrument (2014-mid-2017), p. 33
ir SWD(2017) 600 final, p. 11 ir 19.
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6.15. ES ir jos valstybės narės yra įsipareigojusios laikytis politikos suderinamumo

vystymosi labui praktikos, kuri padėtų kuo labiau sumažinti skirtumus ir sukurti
sinergiją tarp skirtingų ES politikos sričių ir taip galiausiai prisidėtų prie veiksmingesnio
vystomojo bendradarbiavimo. Tačiau atlikus ES politikos suderinamumo vystymosi
labui praktikos išorės vertinimą, prieita prie išvados, kad ES vidaus politikose nebuvo
pakankamai atsižvelgta į jų potencialų poveikį besivystančioms šalims. Be to, ES
politikos suderinamumo vystymosi labui praktika skirtingose politikos srityse buvo
nevienoda 10.

6.16. Kaip pažymėta mūsų audituose, dėl šių bendro programavimo ir politikos

suderinamumo vystymosi labui praktikos klausimų atsirado ES priemonių skirtumų ir
ES ir valstybių narių skirtumų 11.

Kiti rodikliai yra prieinami, tačiau nenaudojami VBP rezultatams įvertinti

6.17. Kitose Komisijos ataskaitose, pavyzdžiui, DEVCO GD MVA arba metinėse ES

išorės veiksmų finansavimo priemonių įgyvendinimo ataskaitose pateikiami rodikliai,
kuriuose gali būti informacijos apie VBP veiksmingumą (žr. 6.9 dalį). Iki šiol DEVCO GD
jų nepanaudojo teikdamas ataskaitą apie VBP veiksmingumą. Nors rodikliuose DEVCO
GD pateikiamos visos reikšmės arba reikšmės dėl visų išorės veiksmų priemonių,
informaciją dėl kai kurių šių rodiklių galima suskirstyti pagal priemonę. Tai reiškia, kad
juos būtų galima panaudoti siekiant įvertinti būtent VBP veiksmingumą.

10

Žr. External Evaluation of the European´s Union´s Policy Coherence for Development,
2018 m. liepos mėn., p. viii, ix ir 23.

11

Žr. mūsų audito ataskaitas dėl Mianmaro (44 ir 45 dalis), Hondūro (18–20 dalis) ir dėl
Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo (33–38 dalis).
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Žinių spragos

6.18. Komisija samdo išorės rangovus, kad jie įvertintų programas ir pateiktų jų

veiksmingumo, efektyvumo, aktualumo, nuoseklumo ir ES pridėtinės vertės išorės
vertinimą. Pagrindinis vertinimo proceso rezultatas 12 yra tarnybų darbinis dokumentas
(SWD), kuriame pateikiami vertinimo rezultatai. Tačiau dėl dviejų 13 iš keturių ex post
vertinimų, kurių peržiūrą atlikome, SWD nebuvo parengti, o tai reiškia, kad DEVCO GD
nuomonė dėl išorės vertintojų išvadų nebuvo paskelbta. Šios išvados yra svarbios, nes
Komisija jas naudoja tam, kad pagrįstų paskesnius savo programų pakeitimus.

6.19. Esama trūkumų, susijusių su pavienių projektų stebėjimu. Keliuose savo

audituose atkreipėme dėmesį į atvejus, kai trūko su projekto tikslais susijusių rodiklių
arba kai tikslai buvo apibrėžti tik įsipareigojus skirti lėšas 14. Kitais atvejais rodikliai
nebuvo konkretūs 15 arba aktualūs 16, arba trūko pradinių 17 arba tikslinių reikšmių 18.
Šaltiniai, iš kurių buvo renkami duomenys apie rodiklius, ne visada buvo patikimi 19 arba
duomenys apskritai nebuvo renkami 20. Visai neseniai mūsų specialiojoje ataskaitoje dėl
duomenų, susijusių su parama biudžetui, kokybės, taip pat buvo nustatyta, kad
rodikliai turėjo keletą trūkumų 21.

12

Žr. Geresnio reglamentavimo gairių, SWD(2017) 350, I skyrių.

13

Žr. ES tarptautinio bendradarbiavimo tvaraus vartojimo ir gamybos srityje vertinimą
(Evaluation of EU international cooperation on Sustainable Consumption and Production,
2018 m. balandžio 11 d.) ir ES bendradarbiavimo su Mianmaru vertinimą (Evaluation of the
EU cooperation with Myanmar), 2020 m. sausio mėn.

14

Žr. mūsų Specialiąją ataskaitą dėl Hondūro, 36 dalį.

15

Žr. mūsų Specialiąją ataskaitą dėl Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos
fondo, 49 dalį.

16

Žr. mūsų Specialiąją ataskaitą dėl Hondūro, 36 dalį.

17

Žr. mūsų Specialiąją ataskaitą dėl Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos
fondo, 20 ir 51 dalis ir mūsų Specialiąją ataskaitą dėl Hondūro, 36 dalį.

18

Žr. mūsų Specialiąją ataskaitą dėl Hondūro, 26 dalį.

19

Ten pat, 36 dalis.

20

Žr. mūsų Specialiąją ataskaitą dėl Mianmaro, 46–48 dalis.

21

Žr. mūsų Specialiąją ataskaitą dėl paramos biudžetui duomenų kokybės, 26–32 dalis.
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6.20. Kita žinių spraga atsiranda dėl neišvengiamo laiko tarpo nuo finansavimo

skyrimo iki akivaizdžių rezultatų pasiekimo. 2020 m. sausio 1 d. 60 % VBP visų
paskirstytų lėšų pagal 2014–2020 m. DFP dar nebuvo išleista (žr. 6.8 dalį), o tai reiškia,
kad dauguma rezultatų turėtų būti pasiekti tik po 2020 m. Dėl visų išorės veiksmų
priemonių, pažymėtina, kad Komisija privalo pateikti galutinę 2014–2020 m.
laikotarpio vertinimo ataskaitą, kuri rengiama atliekant kito finansavimo laikotarpio
tarpinę peržiūrą 22 po 2022 m.

Darnaus vystymosi skatinimas

6.21. 6.6 diagramoje pateikta programos ataskaitos rodiklių, susijusių su

1 bendruoju tikslu „darnaus vystymosi skatinimas“, apžvalga.

22

Žr. 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 236/2014, kuriuo
nustatomos bendros Sąjungos išorės veiksmų finansavimo priemonių įgyvendinimo
taisyklės ir procedūros, 17 straipsnį.

206

6.6 diagrama. Rodiklių, susijusių su 1 konkrečiu tikslu, apžvalga
Remiantis Komisijos duomenimis,
ar rodiklių tikslinių reikšmių siekiama pagal planą?
Indėlis ir
išdirbis

Rezultatas

Poveikis

Taip
Ne
Neaišku

Su darnaus vystymosi skatinimu susiję rodikliai
Rodiklis
3.1 TVT „Mergaičių ir berniukų
santykis ikimokyklinio ugdymo
sistemoje“
3.1 TVT „Mergaičių ir berniukų
santykis vidurinio išsilavinimo
sistemoje“
3.1 TVT „Mergaičių ir berniukų
santykis tretinio išsilavinimo
sistemoje“
DVT 3.2.1 „Vaikų iki 5 metų
mirtingumo rodiklis (mirčių
skaičius 1 000 gimusių vaikų)
DVT 3.1.1 „Motinų mirčių skaičius
100 000 gimusių vaikų“
DVT 2.2.1 „Vaikų iki 5 metų amžiaus
sulėtėjusio augimo paplitimas“

Pažanga siekiant tikslo
100 % (2017)
2012

67 % (2017)

Tarpinė reikšmė
100 % (2020)
2020

2012

100 % (2017)
2012

Tarpinė reikšmė
100 % (2020)
2020

34 % (2018)
2013

Tarpinė reikšmė
100 % (2020)
2030

20 % (2017)
2013

Tarpinė reikšmė
100 % (2020)
2030

63 % (2018)
2012

Tarpinė reikšmė
100 % (2020)
2020

Tarpinė reikšmė
67 % (2018)
2020

Ar rodiklių
siekiama pagal
planą?


Taip


Taip


Neaišku


Ne


Ne


Taip

Tipas

Poveikis

Poveikis

Poveikis

Poveikis

Poveikis

Poveikis

Šaltinis: EAR, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.

Rodikliai atspindi teigiamą tendenciją, tačiau duomenų aprėptis sumažėjo

6.22. Visi rodikliai rodo teigiamą tendenciją, o trijų iš jų tikslinių reikšmių siekiama
pagal planą. Tačiau kai kurių rodiklių, iš pradžių skirtų 1 konkrečiam tikslui 23, buvo

23

Žr. 2014 m. biudžeto projekto programų ataskaitų p. 272–274.
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atsisakyta. Todėl jau nebeteikiami kiekybiniai duomenys apie tokias sritis kaip
užimtumas, ikimokyklinio ugdymo užbaigimas ir išmetamas CO2 kiekis. Be to, 2019 m.
programos ataskaitoje pateikti faktiniai rezultatai dėl likusių keturių rodiklių buvo
pasiekti 2018 m. ar net 2017 m. Vis dėlto šie rezultatai atspindi teigiamą tendenciją:
—

viršyta VBP nustatyta mergaičių ir berniukų santykio ugdymo srityje siektina
reikšmė;

—

iš esmės kaip planuota buvo siekiama tikslo sumažinti sulėtėjusio vaikų augimo
paplitimo reiškinį;

—

nors tikslinių reikšmių, susijusių su gimdančių motinų ir vaikų iki penkerių metų
mirtingumo sumažinimu, nebuvo iki galo siekiama kaip planuota, tačiau šioje
srityje padėtis nuolat gerėja.

Pranešta apie sėkmingą klimato kaitos aspekto integravimą ir žaliosios ekonomikos
skatinimą, tačiau kitose srityse vertinimas yra nepakankamas

6.23. Komisija pranešė apie sėkmingą klimato kaitos aspekto integravimą į išorės
veiksmus, ir šiam tikslui iki šiol skyrė 21,5 % savo 2014–2019 m. finansavimo 24. ES
bendradarbiavimo tvaraus vartojimo ir gamybos srityje išorės vertinime padaryta
išvada, kad ES veiksmingai skatino žaliąją ekonomiką Azijoje ir Viduržemio jūros
regiono šalyse, tačiau mažiau veiksmingai tai darė Afrikoje (žr. 6.1 langelį).

6.24. Kitose srityse, susijusiose su darniu vystymusi, sudėtinga padaryti išvadas dėl

patikimais įrodymais pagrįstų bendro pobūdžio vertinimų nebuvimo. Pavyzdžiui,
švietimo srityje nenustatėme konkrečių šalies vertinimų dėl visų VBP šalių. Neseniai
atliktame Mianmaro vertinime nurodyta, kad galimybė gauti išsilavinimą ir išsilavinimo
kokybė pagerėjo, o tai atitinka mūsų 2018 m. vertinimo išvadas 25. Tačiau savo
specialiojoje ataskaitoje dėl Hondūro nustatėme, kad VBP veiksmų rezultatai švietimo
sektoriuje buvo įvairūs. Nepaisant įvairių teigiamų rezultatų, nebuvo pasiekta nė viena
iš aštuonių 2014 m. tikslinių reikšmių, nustatytų šalies nacionaliniame plane; šešių
tikslinių reikšmių rezultatai buvo net prastesni nei pradinė reikšmė 26.

24

Žr. 2019 m. MVA priedus,, p. 487 ir 488.

25

Žr. mūsų Specialiąją ataskaitą dėl Mianmaro, 53 dalį.

26

Žr. mūsų Specialiąją ataskaitą dėl Hondūro. 48–50 dalis.
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6.1 langelis.
VBP remiamas tvarus vartojimas ir gamyba
„SWITCH to Green“ yra VBP finansuojama iniciatyva, kuria siekiama skatinti žaliąją
ekonomiką, kurioje būtų sukurti augimo skatinimo, darbo vietų kūrimo ir skurdo
mažinimo pajėgumai. Iniciatyvos programomis siekiama remti tvaraus vartojimo ir
gamybos modelių naudojimą; didinti labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ)
ir verslo paslaugų teikėjų gebėjimus ir plėsti politikos formuotojų ir įmonių tinklus.
Nuo iniciatyvos pradžios 2007 m. Komisija įsipareigojo jai skirti daugiau nei
257 milijonus eurų 27.
Tvaraus vartojimo ir gamybos vertinime 28 visų pirma įvertintos trys SWITCH
regioninės programos („SWITCH-Asia“, „SWITCH Africa Green“ ir „SwitchMed“) ir
jų sekretoriatas. Jame prieita prie išvados, kad skirtinga geografinė aprėptis, tačiau
panašūs tikslai sudarė tinkamą pagrindą tarpusavio mokymuisi, tačiau šioje srityje
taip pat reiktų pagerinti trijų regioninių programų sinergiją.
Didžiausią poveikį turintis komponentas, t. y. ekologiškų įmonių plėtra, lėmė
didesnį tvaraus vartojimo ir gamybos praktikos taikymą ir labai mažų įmonių ir MVĮ
investavimo lygius, ir padėjo sukurti apytiksliai 352 000 29 žaliųjų darbo vietų.
„SWITCH-Asia“ programa buvo ypač veiksminga, ir, be kita ko, prisidėjo prie
ekologiškesnių tiekimo grandinių Tailando automobilių pramonėje.

Demokratijos įtvirtinimas ir rėmimas

6.25. 6.7 diagramoje pateikta programos ataskaitos rodiklių, susijusių su

2 konkrečiu tikslu „demokratijos įtvirtinimas ir rėmimas“, apžvalga.

27

Žr. ES tarptautinio bendradarbiavimo tvaraus vartojimo ir gamybos srityje vertinimą
(Evaluation of EU international cooperation on Sustainable Consumption and Production),
2018 m. balandžio 11 d.

28

Ten pat.

29

Pagal „SWITCH-Asia“ ir „SWITCH African Green“ sukurtų darbo vietų bendras skaičius (ten
pat, p. 47).
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6.7 diagrama. Rodiklių, susijusių su 2 konkrečiu tikslu, apžvalga
Remiantis Komisijos duomenimis,
ar rodiklių tikslinių reikšmių siekiama pagal planą?
Taip

Indėlis ir
išdirbis

Rezultatas

Poveikis

Ne
Neaišku

Rodikliai, susiję su „demokratijos įtvirtinimu ir rėmimu“
Rodiklis
Teisinė valstybė, įvertinta pagal
Pasaulio banko pasaulinį valdymo
rodiklį
Projektų, skirtų demokratijai, teisinei
valstybei, geram valdymui ir pagarbai
žmogaus teisėms skatinti, skaičius

Pažanga siekiant tikslo
91 % (2018)
2008

Tarpinė reikšmė
82 % (2018)
2020

100 % (2019)
2012

Tarpinė reikšmė
80 % (2019)
2020

16 % (2019)

DVT 5.5.1 „Moterų nacionaliniuose
parlamentuose proporcija“
2011

Ar rodiklių siekiama
pagal planą?

Tarpinė reikšmė
31 % (2016)


Taip


Taip


Ne

Tipas

Poveikis

išdirbis

Poveikis

2020

Šaltinis: EAR, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.

Rezultatai demokratijos ir žmogaus teisių srityje tebėra fragmentiški

6.26. Komisijos VBP 2017 m. atliktame laikotarpio vidurio vertinime pranešta apie

keletą kliūčių, trukdančių spręsti su demokratija ir žmogaus teisėmis susijusius
klausimus tam tikruose regionuose (pavyzdžiui, žmogaus teisės Irake, teisingumas
Bolivijoje). Vertinime padaryta išvada, kad žmogaus teisių srityje rezultatai buvo
„fragmentiški ir jų tvarumas buvo abejotinas“ 30. Keletas aspektų patvirtina neigiamą
tendenciją, susijusią su 2 konkrečiu tikslu. Teisinės valstybės principo laikymasis VBP
šalyse prastėja nepaisant didėjančio VBP projektų šioje srityje skaičiaus, o ribota
pažanga, anksčiau pasiekta didinant moterų dalyvavimą nacionaliniuose

30

Žr. VBP laikotarpio vidurio vertinimo p. 20 ir 21.
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parlamentuose 2019 m. buvo prarasta. Tačiau norėtume pažymėti, kad pažanga šioje
srityje priklauso ne vien nuo Komisijos.
Toliau dirbama siekiant integruoti žmogaus teisių aspektą

6.27. Žmogaus teisių aspekto integravimas kelia vis daugiau ginčų ir šiuo klausimu

VBP šalyse toliau dirbama 31. Kaip pažymėta, pavyzdžiui, Mianmaro vertinime, politiniai
ir kultūriniai veiksniai gali trukdyti įvertinti tam tikrus su žmogaus teisėmis susijusius
aspektus, pavyzdžiui, lyčių aspekto integravimą. Nepaisant Komisijos iniciatyvų
pagerinti mergaičių galimybę gauti išsilavinimą, Mianmaro 2016–2021 m.
nacionaliniame strateginiame ugdymo plane 32 nenumatyta griežtų nuostatų dėl lyčių
lygybės. ES vertybių skatinimui gali kilti pavojus laikantis principo, pagal kurį
besivystančių šalių suinteresuotiesiems subjektams leidžiama prisiimti atsakomybę už
savo pačių vystymąsi („šalies atsakomybė“), ir tokios įtemptos aplinkybės gali pakenkti
VBP rezultatams 3334.

31

Ten pat, p. vi ir 19.

32

Žr. ES bendradarbiavimo su Mianmaru vertinimą (Evaluation of the EU cooperation with
Myanmar), 2020 m. sausio mėn., p. 45 ir 46.

33

Žr. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Vystomojo bendradarbiavimo priemonės
vertinimas“ (Evaluation of the Development Cooperation Instrument), SWD(2017) 600 final
p. 15 ir 19.

34

Žr. mūsų Specialiąją ataskaitą dėl ES paramos kovai su prekyba žmonėmis, 53–57 dalis.
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Europos kaimynystės priemonė
Europos kaimynystės priemonės paskirtis ir veikimas

6.28. Europos kaimynystės priemonė (VBP) yra pagrindinis ES finansavimo, skirto

16 šalių partnerių, šaltinis, kurį valdo Komisijos Kaimynystės politikos ir plėtros derybų
generalinis direktoratas (NEAR GD) siekdamas įgyvendinti Europos kaimynystės politiką
(žr. EKP apžvalgą ir aiškinamąją informaciją 6.8 diagramoje). Jos bendrasis tikslas yra
sukurti bendro klestėjimo ir gerų santykių su savo pietų ir rytų kaimyninėmis šalimis
erdvę 35 (žr. 6.1 paveikslą). Šis tikslas skirstomas į šešis konkrečius tikslus:
—

tvirtos ir tvarios demokratijos kūrimas;

—

integracijos į ES vidaus rinką siekimas;

—

gerai valdomo asmenų judumo skatinimas;

—

darnaus vystymosi rėmimas;

—

gerų kaimyninių santykių skatinimas;

—

regioninio bendradarbiavimo stiprinimas.

6.29. Pagal EKP numatytas finansavimas:
1)

dvišalėms programoms (iki 80 % EP biudžeto) 36;

2)

daugiašalėms programoms, kuriomis sprendžiamos kai kurioms arba visoms
šalims partnerėms bendros problemos (iki 35 %);

3)

tarpvalstybinio bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir šalių partnerių prie jų
bendros ES išorės sienos dalies programoms (iki 4 %).

35

EKP bendrieji ir konkretūs tikslai išvardyti 6.1 priede.

36

Žr. 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 232/2014, kuriuo
sukuriama Europos kaimynystės priemonė, II priedą.
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6.30. Pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą EKP biudžetą sudaro

apytiksliai 17 milijardų eurų. Iki 2019 m. pabaigos Komisija įsipareigojo dėl 85 % šių
asignavimų ir išleido 42 % 37.

6.1 paveikslas. 16 Europos kaimynystės šalių partnerių
RYTAI
PIETŪS
Baltarusija
Moldova
Ukraina
Gruzija
Armėnija
Azerbaidžanas

Sirija*
Libanas
Palestina**
Jordanija

Tunisas
Marokas

Izraelis
Egiptas

Alžyras

Libija

* ES bendradarbiavimas su Sirija
dabar sustabdytas dėl politinės
padėties; tačiau kadangi Sirija iš
esmės atitinka
bendradarbiavimo pagal EKP
sąlygas, veiklą galima atnaujinti
pagerėjus padėčiai.
** Ši nuoroda nereiškia
Palestinos valstybės pripažinimo
ir nedaro poveikio atskiroms
valstybių narių pozicijoms šiuo
klausimu.

Šaltinis: EAR.

37

Žr. programos veiksmingumo apžvalgą, pateiktą 2019 m. MVVA I priede, p. 184.
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6.8 diagrama. EKP apžvalga
Poreikiai
ES kaimyninių šalių stabilumas
Taika ir saugumas
Įsipareigojimas siekti visuotinių
demokratijos vertybių, teisinės
valstybės ir pagarbos žmogaus
teisėms

Tikslai
EKP turi vieną bendrąjį tikslą
(BT) ir šešis konkrečius tikslus
(KT) (keturi iš jų atrinkti analizei)
BT: Sukurti bendrą klestėjimo ir
geros kaimynystės erdvę.
KT 1: Demokratinių vertybių
skatinimas ir institucinių
gebėjimų stiprinimas
KT 2: Parama pažangiam,
tvariam ir integraciniam
vystymuisi visose srityse
KT 5: Pasitikėjimo stiprinimo
skatinimas ir geri kaimynystės
santykiai, konfliktų prevencija ir
sprendimas
Žr. 6.1 priedą

Indėlis
2014–2020 m. 17,4 milijardo
eurų
2014–2019 m.: 85 %
įsipareigota ir 42 % išleista
Komisijos, Europos išorės
veiksmų tarnybos (EIVT) ir ES
delegacijų (ESD) darbuotojai

Aplinkybės ir išorės
veiksniai
ES aplinkybės
Kitos ES išlaidų programos
Aktualios ES su išlaidomis
nesusijusios politikos
priemonės: politinis
dialogas
Išorės veiksniai
Saugumo padėtis
kaimyninėse šalyse
Vidaus politikos sistemos
Konfliktų ir nestabilumo
ekonominis poveikis
(Arabų pavasaris, karas
Ukrainoje)
Kiti paramą teikiantys
subjektai

Procesai
Valdymo būdas
Mišrus valdymas:
daugiausia netiesioginis ir
tiesioginis
Veikėjai
EIVT, ESD, keletas
Komisijos generalinių
direktoratų, Europos
Parlamentas, valstybių
narių institucijos, šalių
partnerių institucijos ir
pilietinė visuomenė,
FRONTEX
Veikla
Programavimo dokumentų
rengimas
Paskatomis grindžiamos ir
diferencijuotos paramos
įgyvendinimas
Laimėjimų stebėjimas ir
ataskaitos

Numatomi rezultatai
Poveikis
Specialūs santykiai su šalimis
partnerėmis siekiant sukurti
bendro klestėjimo ir
demokratijos erdvę
Rezultatai
Sudaryti išsamūs susitarimai ir
parengti individualūs Europos
kaimynystės politikos veiksmų
planai
Sudaryti tvirti ir išsamūs
laisvosios prekybos susitarimai ir
susitarimai dėl pramonės
produktų atitikties vertinimo ir
pripažinimo
Sudaryti readmisijos / vizų
režimo supaprastinimo
susitarimai ir parengti vizų
liberalizavimo veiksmų planai
Užmegztos judumo partnerystės
Ministrų susitikimai (Rytų
partnerystė ir Viduržemio jūros
sąjunga)

Numatomi išdirbiai
Gero valdymo ir teisinės valstybės
srityse įgyvendinti projektai
Darnaus vystymosi srityje
įgyvendinti projektai
Parengtos tarpvalstybinio
bendradarbiavimo programos
Įgyvendinti tarptautinio
bendradarbiavimo projektai
Išleistų lėšų procentinė dalis (%)

Šaltinis: EAR, remiantis EKP reglamentu Nr. 232/2014, Komisijos programos ataskaitomis, MVVA, EKP
programos veiksmingumo apžvalga, MVA ir EKP vertinimu (SWD(2017) 602 final).
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Paskelbta veiksmingumo informacija

6.31. Komisija ne tik teikia aukšto lygio veiksmingumo ataskaitas (MVVA,

programos ataskaitas ir MVA) 38, bet ir skelbia metinę ES išorės veiksmų finansavimo
priemonių įgyvendinimo ataskaitą (žr. 6.9 dalį).

6.32. Komisija įvairiuose vertinimuose pateikė informaciją apie VBP veiksmingumą
(žr. 6.9 diagramą).

6.9 diagrama. Pagrindinių EKP vertinimų laikas ir nagrinėjami laikotarpiai

DFP
2007–2013 m.
2008

2010

2012

Nagrinėjamas laikotarpis

DFP
2014–2020 m.
2015

2017

DFP
2021–2027 m.

2019

2022

2024

2026

Paskelbimas
EKP laikotarpio vidurio peržiūra
SWD EKP laikotarpio vidurio peržiūra
Ekonomikos valdymas
SWD Ekonomikos valdymas
Azerbaidžanas
Tvarus vartojimas ir gamyba (SCP)
SWD Išlaidų peržiūra
Saugumo sektoriaus reforma

SWD Poveikio KVTBP analizė

Politikos suderinamumas vystymosi
labui (PCD)
SWD PCD
Porinės veiklos vykdymas
Teisinės valstybės principas
NEAR šalyse

EKP ex post vertinimas
Šaltinis: EAR, remiantis Komisijos paskelbtais vertinimais ir tarnybų darbiniais dokumentais (SWD).

38

Žr. 1.3 dalį.
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EKP veiksmingumo vertinimas remiantis paskelbta
veiksmingumo informacija
Bendrosios pastabos

6.33. 6.10 diagramoje pateikta visų programos ataskaitose naudojamų EKP

rodiklių apžvalga. 6.11 diagramoje pateikti su bendruoju tikslu susiję rodikliai. Daugiau
išsamių apžvalgų pagal kiekvieną konkretų tikslą pateikta 6.12 diagramoje,
6.13 diagramoje ir 6.14 diagramoje. 1.24 dalyje aptariame keletą bendrų
apribojimų 39, taikomų aiškinant šiuos rodiklius. Visų pirma mūsų vertinimas, ar
atitinkamo rodiklio siekiama pagal planą, yra susijęs su tikimybe, kad šis rodiklis atitiks
jo nustatytą tikslinę reikšmę. Šiame vertinime neatsižvelgiama į tai, ar (ir kaip glaudžiai)
atitinkamas rodiklis yra susijęs su EKP veiksmais ir tikslais, taip pat neatsižvelgiama į tai,
ar šio rodiklio tikslinė reikšmė yra pakankamai plataus užmojo. Todėl tai yra tik pirmas
žingsnis analizuojant EKP veiksmingumą. Taip pat neatlikome pagrindinių duomenų
patikimumo audito, tačiau tai aptariame 1 skyriuje (žr. 1.13–1.23 dalis).

39

Taip pat žr. 2018 m. metinės ataskaitos 3.21–3.35 dalis.
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6.10 diagrama. Visų programos ataskaitose naudojamų EKP rodiklių
apžvalga

Remiantis Komisijos duomenimis,
ar EKP rodiklių siektinų reikšmių siekiama pagal planą?
Indėlis ir
išdirbis

Programos rezultato
rodikliai
Rezultatas

Poveikis

Bendrasis tikslas
1 konkretus tikslas
„Tvirtos ir tvarios demokratijos
kūrimas“
4 konkretus tikslas
„Darnaus vystymosi rėmimas“

5 konkretus tikslas
„Gerų kaimyninių santykių skatinimas“

Kiti konkretūs tikslai

Ar rodiklių siektinų reikšmių siekiama pagal planą?
Rodikliai su kiekybinėmis siektinomis
reikšmėmis
Rodikliai be kiekybinių siektinų reikšmių

RODIKLIŲ SIEKIAMA
PAGAL PLANĄ

RODDIKLIŲ SIEKIAMA
NESĖKMINGAI

NEAIŠKU

Pastaba. Mūsų analizė grindžiama Komisijos duomenimis, kurių audito neatlikome.
Pirmiau pateikta informacija apie tai, ar rodiklių siekiama pagal planą, yra susijusi su mūsų atliktu
tikimybės, ar atitinkamo rodiklio tikslinė reikšmė bus pasiekta, vertinimu. Tačiau rodikliui įtakos gali
neturėti pagal programą įgyvendinti veiksmai arba jis gali būti nesusijęs su programos tikslu, o jo tikslinė
reikšmė gali neatspindėti tinkamo užmojo. Todėl tai, jog rodiklio siekiama pagal planą, kad jis atitiktų
tikslinę reikšmę, nebūtinai reiškia, kad pati programa yra įgyvendinama pagal planą, kad būtų pasiekti
jos tikslai. Taip pat žr. priedėlį (18 dalį).
Šaltinis: EAR, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.
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6.11 diagrama. Rodiklių, susijusių su 1 bendruoju tikslu, apžvalga
Remiantis Komisijos duomenimis,
ar rodiklių tikslinių reikšmių siekiama pagal planą?
Indėlis ir
išdirbis
susiję su
bendruoju
tikslu

Rezultatas

Poveikis

Taip
Ne
Neaišku

Rodikliai, susiję su EKP bendruoju tikslu
Rodiklis

Išsamių susitarimų skaičius – rytai

Pažanga siekiant tikslo

Ar rodiklių
siekiama pagal
planą?



83 % (2019)

2012

2020

0 % (2019)

Išsamių susitarimų skaičius – pietūs

2012

EKPP tarpvalstybinio
bendradarbiavimo programos

2020

N/A
(2019)
Netaikoma (nėra
aiškios
pradinės reikšmės):
pradinė reikšmė: neaiškus (2012
m.)

tikslas: 900
2012
2020
naujausi duomenys: 484 (2019 m.)

Taip


Ne


Ne

Tipas

Rezultatas

Rezultatas

išdirbis

0 % (2018)

BVP vienam gyventojui procentinė
dalis (%) ES 28 valstybėse narėse –
rytai

Netaikoma (nėra kiekybinio tikslo):

pradinė reikšmė: 10,86 % (2010
m.)
tikslas:
padidinti
2010
2020
naujausi duomenys: 10,54 % (2018 m.)

BVP vienam gyventojui procentinė
dalis (%) ES 28 valstybėse narėse –
pietūs

Netaikoma (nėra kiekybinio tikslo):

pradinė reikšmė: 14,76 % (2010 m.)
2010
2020
tikslas: padidinti

Ne

Poveikis

0 % (2018)

naujausi duomenys: 12,58 % (2018 m.)

Šaltinis: EAR, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.

Ne

Poveikis
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Konkrečių atrinktų tikslų rezultatai neaiškūs, o tai reiškia, kad neįmanoma atlikti
patikimo EKP bendro veiksmingumo vertinimo

6.34. Tik daugiau nei pusė (13) iš 25 EKP programos ataskaitos rodiklių yra poveikio

rodikliai, kurie, atsižvelgiant į jų pobūdį, leidžia susidaryti vaizdą veikiau apie
aplinkybes, kuriomis veikia EKP, o ne įvertinti EKP veiksmingumą. Likę rodikliai yra
rezultato (9) ir išdirbio rodikliai (3). Konkretūs atrinkti tikslai, kurie sudaro 80 % EKP
biudžeto 40, turi 10 poveikio rodiklių, o jiems skirtų rezultato rodiklių apskritai nėra.
Todėl nėra aiškaus vertinimo, kaip veiksmingai programa buvo įgyvendinta siekiant šių
tikslų. Vis dėlto programos ataskaitos rodikliuose, susijusiuose su bendruoju tikslu
(1 išdirbio, 2 rezultato ir 2 poveikio rodikliai), galima rasti užuominą apie bendrą EKP
veiksmingumą.
ES santykiai iš esmės yra sutvirtėję, tačiau išlieka struktūrinių problemų

6.35. Remdamasi EKP bendruoju tikslu, Komisija siekė plėtoti konkrečius santykius

su Europos kaimynystės politikos šalimis. Nuo 2003 m. ES su įvairiomis kaimyninėmis
šalimis derėjosi dėl bendrų dokumentų. Visai neseniai su pietų kaimyninėmis šalimis –
Jordanija, Libanu, Egiptu ir Alžyru – ji susitarė dėl partnerystės prioritetų, o su Tunisu ir
Maroku susitarė dėl strateginių prioritetų. Su rytų kaimyninėmis šalimis – Gruzija,
Moldova ir Ukraina – sudaryti tvirti ir išsamūs laisvosios prekybos susitarimai, o su
Armėnija sudarytas išsamus ir patobulintas partnerystės susitarimas.

6.36. Komisija taip pat pasirašė 25 finansavimo susitarimus su dalyvaujančiomis

šalimis partnerėmis dėl Europos kaimynystės priemonės tarpvalstybinio
bendradarbiavimo programų įgyvendinimo ir priėmė 16 iš 17 tarpvalstybinio
bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo programų. Iki 2019 m. pabaigos
dalyvaujančių valstybių narių vadovaujančiosioms institucijoms pavyko sudaryti
797 sutartis 41 ir pasirašyti 484 iš 900 sutarčių, numatytų EKP įgyvendinimo
laikotarpiui 42 (sutartis galima sudaryti iki 2022 m. gruodžio 31 d.).

6.37. Tam tikrais atvejais išorės veiksniai trukdė daryti pažangą. ES santykiai su

Libija ir Sirija, kuriose vyksta pilietiniai karai, atsidūrė aklavietėje. Be to, Komisija ir
Baltarusija nesugebėjo susitarti dėl partnerystės prioritetų.

40

Atsižvelgdama į 2019, 2020 ir 2021 m. biudžeto projektų programos ataskaitas, Komisija
nusprendė paskirstyti 80 % EKP biudžeto 1, 4 ir 5 konkretiems tikslams.

41

Pagal NEAR GD vidaus šaltinius.

42

Žr. 2020 ir 2021 EKP biudžetų projektų programos ataskaitos atitinkamai p. 459–478 ir
p. 641–664.
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6.38. Esama įrodymų, kad dialogas ir poriniai projektai (žr. 6.2 langelį) buvo

naudingos priemonės nustatant poreikius ir didinant atitinkamus pilietinės visuomenės
ir viešojo administravimo institucijų vaidmenis ir kad ES patikos fondai krizės metu iš
esmės buvo veiksmingi (žr. 6.13 dalį). Paaiškėjo, kad šalyse, kurių ryšių su ES užmojai
yra ne tokie dideli, EKP buvo naudinga techninių reformų skatinimo priemonė.
Pavyzdžiui, ES bendradarbiavimo su Azerbaidžanu vertinime padaryta išvada, kad
geresnių rezultatų pasiekta vykdant veiksmus, kuriems nustatyti neginčytini ir aukšto
techninio pobūdžio tikslai, ir (arba) veiksmus, susijusius su „dėmesiu modernizavimui“,
pavyzdžiui, veiksmus, susijusius su statistiniais duomenimis, socialinėmis paslaugomis,
apmokestinimu, turizmu ir švietimu. Iniciatyvos kitose srityse, pavyzdžiui, parama
pilietinės visuomenės organizacijoms ir atsinaujinančiosios energijos skatinimas,
sulaukė pasipriešinimo ir jos įgyvendintos ne taip veiksmingai 43.

6.2 langelis.
Poriniai projektai: veiksminga viešojo administravimo institucijų
tarpusavio priemonė
Poriniai projektai yra šalių partnerių viešojo administravimo institucijų ir
lygiaverčių ES valstybių narių institucijų bendradarbiavimo priemonė. 2010–
2017 m. (mūsų peržiūrėto porinių projektų vertinimo laikotarpis) Komisija
kaimynystės zonoje įgyvendino 272 porinius projektus, kurių bendra vertė sudarė
303,6 milijono eurų.
Poriniai projektai buvo ypač veiksmingi stiprinant kaimyninių šalių viešojo
administravimo institucijų institucinius gebėjimus. Nors priemonė turėjo
struktūrinių trūkumų 44, be to, pastaraisiais metais mažėjo ES valstybių narių
domėjimasis, 2017 m. priimtu porinių projektų vadovu siekiama ištaisyti daugumą
trūkumų.
Priemonės pridėtinė vertė atsiranda dėl unikalių ES valstybių narių viešojo
administravimo institucijų suteiktų ekspertinių žinių ir tarpusavio
bendradarbiavimo. Ši priemonė, jei taikoma laiku, taip pat gali padėti sustiprinti
kitas priemones, pavyzdžiui, paramą biudžetui 45.

43

Žr. Europos Sąjungos bendradarbiavimo su Azerbaidžanu vertinimą (Evaluation of the
European Union´s Cooperation with Azerbaijan), 2018 m. balandžio 23 d., p. 11.

44

Žr. mūsų Specialiąją ataskaitą dėl Tuniso, 55 dalį.

45

Žr. mūsų Specialiąją ataskaitą dėl Maroko, 50–52 dalis.
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6.39. Poreikių vertinimai padeda nustatyti ES paramos struktūrą užtikrinant

tikslingesnę pagalbą srityse, kuriose jos reikia labiausiai, ir šie vertinimai yra ypač
reikalingi kintančioje aplinkoje. Ankstesnėse Audito Rūmų ataskaitose nustatyta, kad
ES veiksmai ne visada grindžiami išsamiais poreikių vertinimais 46. Vertinimuose,
kuriuos peržiūrėjome rengdami šią ataskaitą, ne visada užsimenama, ar poreikių
vertinimai buvo atlikti 47.
NEAR GD pripažįsta poreikį gerinti EKP stebėjimą

6.40. Kitose Komisijos ataskaitose pateikti papildomi rodikliai, kurie galėtų padėti

susidaryti išsamesnį vaizdą. Juose iš esmės numatytos NEAR GD skirtos reikšmės
(pavyzdžiui, pagrindiniai veiksmingumo rodikliai), kurios yra bendro pobūdžio arba
susijusios su išorės veiksmų priemonėmis (pavyzdžiui, MVA rodikliai, kaip antai
Komisijos ir valstybių narių parengtų bendrų programų skaičius; investicijų į
atsinaujinančiąją energiją ir energijos vartojimo efektyvumą pagal Kaimynystės
investicinę priemonę skaičius). NEAR GD dabar nagrinėja, kaip šiuos rodiklius suderinti
su dabartinėmis stebėjimo sistemomis (žr. 6.31 dalį).
Žinių spragos

6.41. Įrodymų, susijusių su kiekvienu konkrečiu tikslu, skaičius yra ribotas, be to,

trūksta šių tikslų rezultato rodiklių, visų pirma tai taikoma 5 konkrečiam tikslui „Gerų
kaimyninių santykių skatinimas“.

46

Žr. mūsų Specialiąją ataskaitą dėl Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos
fondo, 16, 20 ir 21 dalis.

47

Žr. Paramos ekonomikos valdymui plėtros ir kaimyninėse šalyse teminį vertinimą (Thematic
Evaluation on Support to Economic Governance in Enlargement and Neighbourhood
Countries).
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6.42. Esama trūkumų, susijusių su pavienių projektų stebėjimu, kaip atkreipėme

dėmesį keliuose savo audituose. Keliuose mūsų rodikliuose, kuriuos analizavome savo
ataskaitose, nebuvo konkretūs 48, jiems trūko pradinių 49 arba tikslinių reikšmių 50, arba
jie nebuvo naudingi stebint rezultatus 51. Visai neseniai mūsų ataskaitoje dėl duomenų,
susijusių su parama biudžetui, kokybės, taip pat buvo nustatyta, kad rodikliai turėjo
keletą trūkumų.

6.43. Kaip minėta 6.18 dalyje, SWD yra pagrindinis vertinimo proceso rezultatas.

Tačiau dėl penkių 52 iš aštuonių vertinimų, kurių peržiūrą atlikome, SWD nebuvo
parengti, o tai reiškia, kad NEAR GD sprendimas dėl išorės vertintojų išvadų nebuvo
paskelbtas. Dar svarbiau, nustatėme trūkumų su trimis tikslinėmis sritimis susijusiuose
vertinimuose:
—

SWD dėl ekonomikos valdymo pritarta vertinimo išvadoms kartu nepaisant
svarbių vertinimo proceso trūkumų;

—

gavus neigiamą Reglamentavimo patikros valdybos išvadą dėl SWD dėl teisinės
valstybės vertinimo, Komisija nusprendė paskelbti tik išorės vertinimą, o ne SWD;

—

Komisija nutraukė sutartį dėl viešojo administravimo reformos vertinimo, ir
nebuvo paskelbtas joks vertinimas.

6.44. Esama neišvengiamo laiko tarpo nuo išlaidų pagal daugiametę programą iki

jos rezultatų stebėjimo. Nuo 2020 m. sausio 1 d. 58 % EKP visų paskirstytų lėšų pagal
2014–2020 m. DFP dar nebuvo išleista (žr. 6.30 dalį), o tai reiškia, kad dauguma
rezultatų turėtų būti pasiekti tik po 2020 m. Dėl visų išorės veiksmų priemonių,
pažymėtina, kad Komisija privalo pateikti galutinę 2014–2020 m. laikotarpio vertinimo

48

Žr. mūsų Specialiąją ataskaitą dėl Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos
fondo, 49 dalį ir mūsų Specialiąją ataskaitą dėl Tuniso, 55 dalį.

49

Žr. mūsų Specialiąją ataskaitą dėl Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos
fondo, 20, 21 ir 51 dalis ir mūsų Specialiąją ataskaitą dėl Maroko, 48 dalį.

50

Žr. mūsų Specialiąją ataskaitą dėl Maroko, 48 dalį.

51

Ten pat, 47 dalis.

52

Žr. Azerbaidžano, tvaraus vartojimo ir gamybos, saugumo sektoriaus reformos, porinių
projektų ir teisinės valstybės principo kaimyninėse ir plėtros šalių vertinimus.
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ataskaitą, kuri rengiama atliekant kito finansavimo laikotarpio tarpinę peržiūrą 53 po
2022 m.

Tvirtos ir tvarios demokratijos kūrimas

6.45. 6.12 diagramoje pateikta programos ataskaitos rodiklių, susijusių su

1 konkrečiu tikslu „virtos ir tvarios demokratijos kūrimas“, apžvalga.

6.12 diagrama. Rodiklių, susijusių su 1 konkrečiu tikslu, apžvalga
Remiantis Komisijos duomenimis,
ar rodiklių tiksliniu reikšmių siekiama pagal planą?
Indėlis ir
išdirbis

Rezultatas

Poveikis

Taip
Ne
Neaišku

Su tvirtos ir tvarios demokratijos kūrimu susiję rodikliai
Rodiklis

Pažanga siekiant tikslo

N/A (2019)

Ar rodiklių
siekiama pagal
planą?

Tipas

Pažanga siekiant politinių reformų,
įvertinta remiantis atitinkamomis
ataskaitomis – rytai

Netaikoma (nėra kiekybinės siektinos reikšmės):
pradinė reikšmė: nenurodyta

tikslas: „Tolesnė pažanga“ (2020 m.)
negalutiniai duomenys
20??
2020tikra pažanga“
naujausi duomenys: „Tam
(2019 m.)

Poveikis

Pažanga siekiant politinių reformų,
įvertinta remiantis atitinkamomis
ataskaitomis – pietūs

N/A
(2019)
Netaikoma
(nėra
kiekybinės siektinos reikšmės):
pradinė reikšmė: nenurodyta

tikslas: „Tolesnė pažanga“ (2020 m.)
negalutiniai duomenys
naujausi duomenys: „Tam tikra pažanga“
20??
2020
(2019 m.)

Poveikis

33 % (2018)
Tarpinė reikšmė
67 % (2017)

Svertinis balas, pagrįstas aštuoniais
išorės šaltiniais
2010


Ne

Poveikis

2020

Šaltinis: EAR, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.

53

Žr. 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 236/2014, kuriuo
nustatomos bendros Sąjungos išorės veiksmų finansavimo priemonių įgyvendinimo
taisyklės ir procedūros, 17 straipsnį.
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Nematyti aiškios pažangos kuriant tvirtą ir tvarią demokratiją

6.46. Pirmieji du su šiuo konkrečiu tikslu susiję rodikliai parodo pažangą, padarytą

įgyvendinant politines reformas pietų ir rytų kaimyninėse šalyse, tačiau vertinimo
kriterijai neaiškūs. Ši informacija buvo paimta iš metinių pažangos ataskaitų, kurios jau
neberengiamos ir kuriose nėra jokių aiškių nuorodų į jas pakeičiančias lygiavertes
ataskaitas. Be to, tikslas („tolesnė pažanga“) ir rezultatai, apie kuriuos pranešta („tam
tikra pažanga“), yra neaiškūs.

6.47. NEAR GD, nuspręsdamas, ar savo finansinius asignavimus papildyti skėtinėmis

programomis, taip pat vertina šalių partnerių pažangą siekiant tvirtos ir tvarios
demokratijos. Tačiau atliekant išorės vertinimą nebuvo suteikta prieiga prie šiam
vertinimui naudotų kriterijų, o skėtinių programų veiksmingumas buvo ribotas 54.

6.48. Trečiasis rodiklis yra svertinis balas (iš 100), taikomas tokiems aspektams kaip

korupcija, spaudos laisvė, vyriausybės veiksmingumas ir teisinė valstybė (ES vidurkis
yra 76,99). Šio poveikio rodiklio vertė nuo 2015 m. buvo pastovi, t. y. 40, ir neatitiko
2017 m. tarpinės reikšmės (42) ir 2020 m. siektinos reikšmės (44). Gero valdymo ir
teisinės valstybės skatinimo priemonės neprisidėjo prie reikšmingo pagerėjimo iš dalies
dėl nestabilių aplinkybių 55.

6.49. Teisinės valstybės vertinime, kurį peržiūrėjome, pažymima, kad ES parama

buvo veiksmingiausia tais atvejais, kai ji buvo ilgalaikė ir intensyvaus pobūdžio, kaip tai
buvo, pavyzdžiui, teikiant techninę pagalbą Gruzijai. Jame vis tiek daroma išvada, kad
teisinė valstybė yra sudėtinga sritis, kurioje ES nesugebėjo pateisinti savo pačios
lūkesčių. Politinės valios trūkumas ir kai kurių veiksmų struktūra (pavyzdžiui,
investicijos į teismus arba kalėjimus, kurių nepapildė parama kitoms sritims kaip antai
probacijos tarnyboms) pakenkė rezultatų tvarumui 56.

54

Žr. EKP laikotarpio vidurio vertinimą: Europos kaimynystės priemonės (EKP) išorės
vertinimas (External Evaluation of the European Neighbourhood Instrument (ENI)), 2017 m.
birželio mėn., p. 37, 41 ir 42.

55

Ten pat, p. 11.

56

Žr. ES paramos teisinės valstybės principo taikymui kaimyninėse šalyse ir šalyse kandidatėse
bei potencialiose šalyse kandidatėse teminį vertinimą (2010–2017 m.) (Thematic Evaluation
of EU support for Rule of Law in neighbourhood countries and candidates and potential
candidates for accession (2010–2017)) p. ix, 66 ir 67.
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Darnaus vystymosi rėmimas

6.50. 6.13 diagramoje pateikta programos ataskaitos rodiklių, susijusių su

4 konkrečiu tikslu „darnaus vystymosi rėmimas“, apžvalga.

6.13 diagrama. Rodiklių, susijusių su 4 konkrečiu tikslu, apžvalga
Remiantis Komisijos duomenimis,
ar rodiklių tikslinių reikšmių siekiama pagal planą?
Indėlis ir
išdirbis

Rezultatas

Poveikis

Taip
Ne
Neaišku

Su darnaus vystymosi rėmimu susiję rodikliai
Rodiklis
Patikslintas žmogaus socialinės raidos
nelygybės indeksas – rytai
Patikslintas žmogaus socialinės raidos
nelygybės indeksas – pietūs
Verslo sąlygų palankumo indeksas –
rytai
Verslo sąlygų palankumo indeksas –
pietūs

Pažanga siekiant tikslo
100 % (2018)
2011

2020

83 % (2018)
2011

Tarpinė reikšmė
83 % (2016)
2020

84 % (2019)
2012

Tarpinė reikšmė
63 % (2017)
2020

0 % (2019)
2012

Tarpinė reikšmė
100 % (2016)

Tarpinė reikšmė
0 % (2017)
2020

Ar rodiklių
siekiama pagal
planą?


Taip


Taip


Taip


Taip

Tipas

Poveikis

Poveikis

Poveikis

Poveikis

Šaltinis: EAR, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.

Teigiama tendencija žmogaus socialinės raidos ir verslo plėtros srityse

6.51. Pirmieji du rodikliai yra susiję su šalių skaičiumi (atitinkamai pietų ir rytų

kaimyninės šalys), kurių atsižvelgiant į nelygybę pakoreguotas žmogaus socialinės
raidos indeksas (IHDI) viršija 0,700 (pavyzdžiui, 2018 m. IHDI reikšmės ES šalyse svyravo
nuo 0,714 Bulgarijoje iki 0,876 Suomijoje). Iš 2018 m. šio rodiklio duomenų matyti, kad
padėtis pietų ir rytų kaimyninėse šalyse pagerėjo, nes visose šalyse, išskyrus vieną
(Sirija) šis rodiklis viršijo 0,700 ribą.
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6.52. Trečias ir ketvirtas rodikliai, susiję su verslo sąlygų palankumu, nors jų ir buvo

siekiama pagal planą, atspindi nevienodą padėtį kiekviename regione. Rytų
kaimyninėse šalyse ankstesnė augimo tendencija 2019 m. šiek tiek sulėtėjo ir tai
galiausiai sutrukdė pasiekti 2020 m. siektiną reikšmę. Pietų kaimyninėse šalyse 2014 m.
rodiklio vertė buvo mažesnė už 2012 m. pradinę vertę, tačiau nuo to laiko jo vertė
pagerėjo ir padėjo pašalinti atotrūkį, palyginti su 2020 m. siektina reikšme.

6.53. Prekybos potencialas tarp ES ir pietų ir rytų kaimyninių šalių padidėjo.

Pažeidžiamiausiose šalyse makrofinansinė pagalba, nors ir nepriklauso EKP
priemonėms, papildė EKP paramą ir buvo labai svarbi apskritai užkertant kelią
nuosmukiui (Tunisas) arba užkertant kelią dar didesniam nuosmukiui (Ukraina). Dar
svarbiau, tai padėjo išvengti didelių valstybės biudžeto karpymų 57.

Gerų kaimyninių santykių skatinimas

6.54. 6.14 diagramoje pateikta programos ataskaitos rodiklių, susijusių su

5 konkrečiu tikslu „gerų kaimyninių santykių skatinimas“, apžvalga.

57

Žr. EKP laikotarpio vidurio vertinimą, p. 12.
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6.14 diagrama. Rodiklių, susijusių su 5 konkrečiu tikslu, apžvalga
Remiantis Komisijos duomenimis,
ar rodiklių tikslinių reikšmių siekiama pagal planą?
Taip
Ne
Neaišku

Indėlis ir
išdirbis

Rezultatas

Poveikis

Su gerų kaimyninių santykių skatinimu susiję rodikliai
Rodiklis
Politinis stabilumas ir smurto nebuvimas:
šalys, kurioms taikoma procentilių vertė,
viršijanti 0–30 (žemiausias rodiklis) – rytai
Politinis stabilumas ir smurto nebuvimas:
šalys, kurioms taikoma procentilių vertė,
viršijanti 0–30 (žemiausias rodiklis) –
pietūs

Pažanga siekiant tikslo
0 % (2018)

2020

2011

0 % (2018)
2011

Tarpinės reikšmė
50 % (2016)

Tarpinės reikšmė
50 % (2016)
2020

Ar rodiklių
siekiama pagal
planą?


Ne


Ne

Tipas

Poveikis

Poveikis

Šaltinis: EAR, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.

Padaryta tam tikra pažanga politinio stabilumo srityje, visų pirma vykdant saugumo
sektoriaus reformą

6.55. Rytų kaimyninėse šalyse politinio stabilumo ir smurto nebuvimo rodiklio

vertė neseniai šiek tiek pagerėjo, tačiau absoliučiais dydžiais jis nerodo jokios
pažangos. Pietų kaimyninėse šalyse padėtis po Arabų pavasario reiškė sudėtingą
pradžią 58 siekiant šio rodiklio. Nuo to laiko padaryta pažanga, tačiau vis dar sudėtinga
grįžti prie pradinių reikšmių. Vis dėlto šiems rodikliams įtakos turi išorės veiksniai, todėl
jais remiantis negalima tiesiogiai įvertinti EKP veiksmingumo, susijusio su šiuo
konkrečiu tikslu.

58

2014 m. vertė buvo keturios šalys (kurioms taikoma procentilių vertė, viršijanti 0–10) ir tai
yra mažiau, palyginti su 2011 m. septynių šalių pradine verte.
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6.56. Saugumo sektoriaus reformos vertinime atkreiptas dėmesys į laimėjimus,

susijusius su 3 ir 5 konkrečiais tikslais. Kelios rytų kaimyninės šalys atitiko bevizio
kelionių režimo statuso reikalavimus 59. Vertinime taip pat atkreiptas dėmesys į tam
tikrą pažangą Libane (saugumo agentūrų bendradarbiavimas) ir Ukrainoje (sienos
apsaugos pareigūnai perkeliami iš sukarintos organizacinės struktūros į civilinę
organizacinę struktūrą). Tačiau vertinime taip pat nustatytas priešiškumas reformoms
(policijos, kariuomenės ir saugumo tarnybų veiklą reglamentuojantys teisės aktai)
Ukrainoje, taip pat Gruzijoje (teisėsaugos pareigūnų nebaudžiamumas) ir Palestinoje
(teisingumo sistema naudojama skirtingoms nuomonės nuslopinti) 60.

59

Gruzija, Moldova ir Ukraina atitiko teisinės sistemos ir institucinių gebėjimų reikalavimus,
nors Ukrainoje reikalavimai buvo sušvelninti dėl politinių priežasčių (žr. ES paramos
saugumo sektoriaus reformai plėtros ir kaimyninėse šalyse vertinimą (Evaluation of EU
Support for Security Sector Reform in Enlargement and Neighbourhood Countries), 2018,
p. 39).

60

Ten pat, p. 54–57.
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Operacijų veiksmingumo testavimo
rezultatai
6.57. Peržiūrėjome penkių VBP projektų ir trijų EKP projektų veiksmingumą, o tai

sudarė su mūsų 2019 m. patikinimo pareiškimu susijusio darbo dalį. Trijuose VBP
projektuose kilo veiksmingumo problemų: du projektus buvo vėluojama įgyvendinti,
todėl juose iki atitinkamo termino nebus pasiekti visi planuoti išdirbiai ir rezultatai, o
viename projekte (žr. 6.3 langelį) nebuvo nustatyta nė viena siektina reikšmė, kuria
remiantis būtų galima įvertinti jo veiksmingumą. Tačiau nė viename iš EKP projektų,
kuriuos peržiūrėjome, nebuvo su veiksmingumu susijusių problemų.

6.3 langelis.
VBP projektas neturi aiškių tikslinių reikšmių
2013 m. Komisija su plėtros banku pasirašė įgaliojimo susitarimą, kad
naujoviškomis finansavimo priemonėmis prisidėtų prie Pietų Afrikos vystymosi.
Tuo metu paramos gavėjas nustatė šešis veiksmingumo rodiklius, tačiau nenustatė
jokių tikslinių ar tarpinių reikšmių, kurios padėtų stebėti, ar projektas
įgyvendinamas veiksmingai. 2019 m. mums atliekant vizitą vietoje, Komisija
patvirtino, kad ji bendradarbiavo su paramos gavėju siekdama nustatyti aiškias
tikslines veiksmingumo reikšmes. Tačiau 2020 m. balandžio mėn. susitarimas dėl
tikslinių reikšmių dar nebuvo pasiektas.
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Išvados
6.58. Komisijos aukšto lygio veiksmingumo ataskaitose pateikiama nepakankamai

informacijos, kuria remiantis būtų galima įvertinti VBP veiksmingumą (žr. 6.12 dalį).
Remdamiesi informacija, galėjome padaryti tik preliminarias išvadas dėl EKP rezultatų,
susijusių su jos bendruoju tikslu sukurti bendro klestėjimo ir gerų santykių su ES pietų ir
rytų kaimyninėmis šalimis erdvę. Siekiant šio tikslo didesnė pažanga pasiekta plėtojant
santykius su rytų kaimyninėmis šalimis, palyginti su pietų kaimyninėmis šalimis (žr.
6.34, 6.35 ir 6.55 dalis).

6.59. Šiose ataskaitose pateikti rodikliai iš esmės atspindėjo teigiamą tendenciją,

susijusią su skurdo naikinimu, lyčių lygybe švietimo srityje, susitarimų su kaimyninėmis
šalimis skaičiumi ir žmogaus socialine raida. Jie parodė prastėjančią tendenciją,
susijusią su demokratijos įtvirtinimu, teisine valstybe ir politiniu stabilumu
(žr. 6.4 diagramą–6.7 diagramas ir 6.10–6.14 diagramas). Tačiau šiuose rodikliuose
pateikta informacija veikiau ne apie pačių programų veiksmingumą, bet apie
aplinkybes, kuriomis jos buvo įgyvendintos. Dėl naudojamų rodiklių įvairovės nebuvo
galima susidaryti aiškaus vaizdo apie tai, kokiu mastu programos padėjo pasiekti jose
numatytus išdirbius ir rezultatus ir kaip jie prisidėjo prie tikėtino programų poveikio
užtikrinimo (žr. 6.12 ir 6.34 dalis).

6.60. Aukšto lygio veiksmingumo ataskaitose atkreiptas dėmesys į sudėtingas

aplinkybes, kuriomis buvo įgyvendinamos VBP ir EKP, taip pat į demokratijos skatinimo
kliūtis (žr. 6.26 ir 6.46 dalis). Vis dėlto, jose pažymėta darnaus vystymosi srityje
padaryta pažanga (žr. 6.22 ir 6.52 dalis).

6.61. Kituose Komisijos vertinimuose ir metinėse ataskaitose ir mūsų audito

ataskaitose pateiktas ne toks pozityvus VBP ir EKP demokratijos įtvirtinimo ir rėmimo
tikslo (žr. 6.27, 6.47 ir 6.49 dalis) ir EKP tikslo skatinti gerus kaimyninius santykius
vertinimas (žr. 6.56 dalį). Nepaisant to, kad ataskaitose pateikta programų struktūros ir
įgyvendinimo trūkumų (žr. 6.14–6.16, 6.19, 6.24, 6.27, 6.39–6.43, 6.49 dalis), jose
pateikta pavyzdžių, iš kurių matyti pažanga kai kuriose srityse: tvarus vartojimas ir
gamyba (žr. 6.1 langelį) ir projektai, kuriais siekiama techninių tikslų (žr. 6.38 dalį),
priemonės, padėjusios greičiau pasiekti rezultatų, (ES patikos fondai) (žr. 6.13 dalį)
arba tikslingesnė parama (poriniai projektai) (žr. 6.2 langelį).
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6.62. Iki 2019 m. pabaigos Komisija išleido apytiksliai 40 % VBP ir EKP bendro

biudžeto. Todėl sprendimai dėl išlaidų per artimiausius dvejus metus turės įtakos tam,
kokiu mastu Komisija pasieks šiose programose nustatytus tikslus. Jų galutinis
vertinimas bus atliktas po 2022 m. (žr. 6.20 ir 6.44 dalis).
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Priedai
6.1 priedas. VBP ir EKP tikslai
BENDRIEJI TIKSLAI
IŠSAMUS TIKSLO APIBŪDINIMAS

ŠIAME SKYRIUJE
NAUDOJAMA
SUTRUMPINTA
VERSIJA

AR ĮTRAUKTAS Į
MŪSŲ AUDITO
IMTĮ?

VBP BT 1

Remti tvarų integracinį vystymąsi šalyse
partnerėse ir regionuose partneriuose
visų pirma siekiant panaikinti skurdą
remiant demokratijos, teisinės valstybės,
gero valdymo ir pagarbos žmogaus
teisėms principus, kaip numatyta ES
sutartyje

Skurdo naikinimas

TAIP

EKP BT 1

Siekiama kurti bendros gerovės ir geros
kaimynystės erdvę, apimančią Sąjungą ir
šalis partneres, plėtojant ypatingus
santykius, kurie grindžiami
bendradarbiavimu, taika ir saugumu,
tarpusavio atskaitomybe ir bendru
įsipareigojimu ginti visuotines vertybes –
demokratiją, teisinę valstybę ir pagarbą
žmogaus teisėms pagal ES sutartį

Sukurti bendrą
klestėjimo ir geros
kaimynystės erdvę

TAIP

AR ĮTRAUKTAS Į
MŪSŲ AUDITO
IMTĮ?

TIKSLO
NUMERIS

KONKRETŪS TIKSLAI
TIKSLO
NUMERIS

IŠSAMUS TIKSLO APIBŪDINIMAS

ŠIAME SKYRIUJE
NAUDOJAMA
SUTRUMPINTA
VERSIJA

VBP BT 1

Skurdo naikinimas ir darnaus ekonominio,
socialinio bei aplinkosauginio vystymosi
skatinimas

Darnaus vystymosi
skatinimas

TAIP

VBP BT 2

Stiprinama ir remiama demokratija,
teisinės valstybės ir gero valdymo
principai, žmogaus teisės ir atitinkamų
tarptautinės teisės principų laikymasis

Demokratijos
įtvirtinimas ir
rėmimas

TAIP

EKP BT 1

Remti žmogaus teises ir pagrindines
laisves, teisinę valstybę, lygybės principus
ir kovą su visų formų diskriminacija, kurti
tvirtą ir tvarią demokratiją, skatinti gerą
valdymą, kovoti su korupcija, stiprinti
institucinius gebėjimus visais lygiais ir
kurti klestinčią pilietinę visuomenę,
įtraukiant socialinius partnerius

Tvirtos ir tvarios
demokratijos
kūrimas

TAIP
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KONKRETŪS TIKSLAI
IŠSAMUS TIKSLO APIBŪDINIMAS

ŠIAME SKYRIUJE
NAUDOJAMA
SUTRUMPINTA
VERSIJA

AR ĮTRAUKTAS Į
MŪSŲ AUDITO
IMTĮ?

EKP BT 2

Siekti laipsniškos integracijos į Sąjungos
vidaus rinką ir tvirtesnio
bendradarbiavimo sektoriuose bei įvairių
sektorių bendradarbiavimo, be kita ko,
derinant teisės aktus ir priartinant
reglamentavimą prie Sąjungos bei kitų
atitinkamų tarptautinių standartų, taip
pat suteikiant geresnes galimybes patekti
į rinką, be kita ko, pasitelkiant išsamias ir
visapusiškas laisvosios prekybos erdves,
susijusį institucijų stiprinimą ir investicijas,
visų pirma tarpusavio ryšių srityje

Siekti integracijos į
ES vidaus rinką

NE

EKP BT 3

Sudaryti sąlygas teisėtai migracijai geriau
organizuoti ir tinkamai valdomam žmonių
judumui skatinti, esamiems arba
būsimiems susitarimams, sudarytiems
laikantis visuotinio požiūrio į migraciją ir
judumą, įgyvendinti, taip pat žmonių
tarpusavio ryšiams, visų pirma susijusiems
su kultūrine, švietimo, profesine ir sporto
veikla, skatinti

Gerai valdomo
judumo skatinimas

NE

EKP BT 4

Remti išmanų, tvarų ir integracinį
vystymąsi visais aspektais; mažinti skurdą,
be kita ko, vystant privatųjį sektorių, ir
mažinti socialinę atskirtį; skatinti
gebėjimų stiprinimą mokslo, švietimo,
ypač aukštojo mokslo, technologijų,
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje;
skatinti vidinę ekonominę, socialinę ir
teritorinę sanglaudą, kaimo plėtrą,
visuomenės sveikatą, aplinkos apsaugą,
klimato politikos veiksmus ir atsparumą
nelaimėms

Darnaus vystymosi
rėmimas

TAIP

EKP BT 5

Skatinti pasitikėjimo stiprinimą, gerus
kaimyninius santykius ir kitas priemones,
kuriomis būtų prisidedama prie visų
formų saugumo ir konfliktų, įskaitant
užsitęsusius konfliktus, prevencijos ir
sprendimo

Gerų kaimyninių
santykių skatinimas

TAIP

EKP BT 6

Stiprinti subregioninio, regioninio ir
kaimyninio lygmens bendradarbiavimą,
taip pat tarpvalstybinį bendradarbiavimą

Regioninio
bendradarbiavimo
stiprinimas

NE

TIKSLO
NUMERIS

Šaltinis: EAR, remiantis 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitomis.
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7 skyrius
Atsižvelgimas į rekomendacijas

234

Turinys
Dalis

Įvadas
Išanalizavome visas 2016 m. Komisijai ir kitiems
audituojamiems subjektams pateiktas rekomendacijas

7.1.–7.14.
7.2.–7.4.

Kaip Komisija atsižvelgė į mūsų rekomendacijas?

7.5.–7.12.

Kaip kiti audituojami subjektai atsižvelgė į mūsų
rekomendacijas?

7.13.–7.14.

Išvada
Priedai
7.1 priedas. Išsami 2016 m. rekomendacijų įgyvendinimo
būsena pagal ataskaitas. Europos Komisija
7.2 priedas. Išsami 2016 m. rekomendacijų įvykdymo būklė
pagal ataskaitas. Kiti audituojami subjektai

7.15.
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Įvadas
7.1. Kasmet peržiūrime, kokiu mastu mūsų audituojami subjektai ėmėsi veiksmų,

reaguodami į mūsų rekomendacijas. Šis tikrinimas, kaip atsižvelgta į mūsų
rekomendacijas, yra svarbus veiklos audito ciklo etapas. Šiuo etapu gauname
grįžtamąją informaciją apie tai, ar audituojami subjektai ėmėsi mūsų rekomenduojamų
veiksmų ir ar buvo išspręsti mūsų iškelti klausimai, be to, šiuo etapu audituojamiems
subjektams suteikiamas postūmis įgyvendinti mūsų rekomendacijas. Jis taip pat
svarbus numatant ir planuojant mūsų būsimą audito darbą ir rizikų stebėseną.

Išanalizavome visas 2016 m. Komisijai ir kitiems
audituojamiems subjektams pateiktas rekomendacijas

7.2. Šiais metais išanalizavome 33 specialiosiose ataskaitose, kurias paskelbėme

2016 m., pateiktas rekomendacijas (iš viso tais metais paskelbtos 36 specialiosios
ataskaitos). Specialiosios ataskaitos Nr. 9/2016 „ES išorės migracijos išlaidos pietinėse
Viduržemio jūros regiono ir Rytų kaimynystės šalyse iki 2014 m.“ ir Specialiosios
ataskaitos Nr. 32/2016 „ES pagalba Ukrainai“ rekomendacijos nepatenka į šio tikrinimo
aprėptį ir jos bus aptartos atliekant atskirus auditus. Taip pat dėl priežasčių, susijusių su
COVID-19 pandemija, atidėjome tikrinimą, kaip atsižvelgta į rekomendacijas dėl
Specialiosios ataskaitos Nr. 29/2016 „Bendras priežiūros mechanizmas. Pradžia gera,
bet tam tikras sritis reikia tobulinti“.

7.3. Tikrinome, kaip buvo atsižvelgta į iš viso 315 rekomendacijų. Iš šio skaičiaus

270 rekomendacijų buvo skirta Komisijai 1. Likusios 45 rekomendacijos buvo skirtos
kitiems audituojamiems subjektams, pavyzdžiui, Europos išorės veiksmų tarnybai,
Europos Centriniam Bankui ir ES agentūroms. Kaip ir anksčiau, valstybėms narėms
skirtos rekomendacijos nepatenka į tikrinimo, kaip buvo atsižvelgta į rekomendacijas,
aprėptį. 2016 m. iš viso buvo 38 tokios rekomendacijos.

7.4. Kad atliktume savo tolesnę peržiūrą, nagrinėjome dokumentus ir surengėme
pokalbius su audituojamais subjektais. Siekdami užtikrinti teisingą ir subalansuotą
peržiūrą, savo nustatytus faktus nusiuntėme audituojamiems subjektams ir savo

1

Bendras Komisijai skirtų rekomendacijų skaičius buvo 284. Keturiolika iš šių rekomendacijų
buvo pateiktos Specialiosiose ataskaitose Nr. 9/2016 ir 32/2016, kurios nepateko į šio
tikrinimo, kaip buvo atsižvelgta į rekomendacijas, aprėptį.
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galutinėje analizėje atsižvelgėme į jos atsakymus. Mūsų darbo rezultatai atspindi
padėtį 2020 m. gegužės mėn. pabaigoje.

Kaip Komisija atsižvelgė į mūsų rekomendacijas?

7.5. Komisija visiškai įgyvendino 169 (63 %) iš 270 mūsų rekomendacijų. Dar 38
(14 %) rekomendacijų ji įgyvendino dauguma atžvilgių.

7.6. Iš likusių rekomendacijų 39 (14 %) Komisija įgyvendino kai kuriais atžvilgiais, o

24 rekomendacijų (9 %) neįgyvendino iš viso (žr. 7.1 langelį). 7.1 priede pateikiama
išsamesnė informacija apie rekomendacijų įgyvendinimo būklę. Jame taip pat trumpai
aprašomi patobulinimai ir likę trūkumai, darantys poveikį rekomendacijoms, kurios
buvo įgyvendintos kai kuriais atžvilgiais.

7.1 langelis
2016 m. mūsų atlikto veiklos audito rekomendacijų, skirtų Komisijai,
įgyvendinimas

9%

14 %

14 %

63 %

Visiškai įgyvendintos

Įgyvendintos dauguma atžvilgių

Įgyvendintos kai kuriais atžvilgiais

Neįgyvendintos

Šaltinis: Audito Rūmai.
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7.7. Kai kuriose srityse Komisija ypač atidžiai reagavo į mūsų rekomendacijas. Ji

visiškai arba dauguma atžvilgių įgyvendino visas 13 mūsų specialiųjų ataskaitų pateiktų
rekomendacijų. 7.2 langelyje pateikiama keletas pavyzdžių.

7.2 langelis
Specialiųjų ataskaitų, kuriose pateiktas visas rekomendacijas
Komisija įgyvendino visiškai arba dauguma atžvilgių, pavyzdžiai
o

Specialioji ataskaita Nr. 3/2016 „Kova su eutrofikacija Baltijos jūroje: būtinos
tolesnės, veiksmingesnės priemonės“.

o

Specialioji ataskaita Nr. 16/2016 „ES švietimo tikslai: programos suderintos,
bet yra su veiklos rezultatų vertinimu susijusių trūkumų“.

o

Specialioji ataskaita Nr. 20/2016 „Administracinių gebėjimų stiprinimas
Juodkalnijoje. Pažanga padaryta, bet daugelyje pagrindinių sričių reikia
geresnių rezultatų“.

o

Specialioji ataskaita Nr. 25/2016 „Žemės sklypų identifikavimo sistema:
naudinga žemės ūkio paskirties žemės atitikties reikalavimams nustatymo
priemonė, tačiau jos valdymą dar būtų galima patobulinti“.

o

Specialioji ataskaita Nr. 35/2016 „Paramos biudžetui naudojimas, siekiant
geriau sutelkti vidaus pajamas Užsachario Afrikoje“.

7.8. Dažniausiai Komisija mūsų rekomendacijų neįgyvendino dėl to, kad pačioje

specialiojoje ataskaitoje ji visiškai arba iš dalies nesutiko jų įgyvendinti. Iš
24 rekomendacijų, kurių Komisija neįgyvendino, 20 rekomendacijų ji iš anksto nesutiko
įgyvendinti (žr. 7.3 langelį, kuriame pateikiama keletas pavyzdžių).
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7.3 langelis
Nepriimtų rekomendacijų, kurios nebuvo įgyvendintos, pavyzdžiai
Komisija nesutiko įgyvendinti Specialiosios ataskaitos Nr. 19/2016 „ES biudžeto
įgyvendinimas finansinėmis priemonėmis: ko reikėtų pasimokyti iš 2007–2013 m.
programavimo laikotarpio“ 12 rekomendacijos. Audito Rūmai paprašė Komisijos
atlikti lyginamąją dotacijų ir grąžintinos finansinės paramos įgyvendinimo sąnaudų
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu analizę, nes manė, kad tiksli informacija
apie šias sąnaudas būtų ypač svarbi rengiant pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra
priimamų aktų laikotarpiu po 2020 m. ir nustatant tinkamą techninės pagalbos
lygį. Komisija nesutiko su rekomendacija, motyvuodama tokios analizės
įmanomumu, proporcingumu ir aktualumu. Vėliau, vykdant 2015 m. biudžeto
įvykdymo patvirtinimo procedūrą 2, Europos Parlamentas tvirtai rėmė šią
rekomendaciją.
Komisija nesutiko su Specialiosios ataskaitos Nr. 17/2016 „ES institucijos gali
padaryti daugiau, kad palengvintų galimybę dalyvauti jų viešuosiuose pirkimuose“
6 rekomendacija. Audito Rūmai rekomendavo, kad Komisija turėtų pasiūlyti ES
finansinio reglamento pakeitimus, kurie sudarytų sąlygas greitai išnagrinėti
konkurso dalyvių, manančių, kad su jais neteisingai pasielgta, skundus.
Rekomendavome nustatyti privalomą tokių peržiūrų pobūdį ir kad tik jas atlikus
konkurso dalyviai galėtų perduoti savo bylą ES ombudsmenui arba imtis teisinių
veiksmų ES teismuose. Komisija nesutiko su rekomendacija, remdamasi tuo, kad
tokie pakeitimai nebuvo būtini, nes Finansiniame reglamente šiuo atžvilgiu jau
buvo numatytos tinkamos nuostatos. Vėliau, vykdant 2015 m. biudžeto įvykdymo
patvirtinimo procedūrą 3, Europos Parlamentas pritarė šiai rekomendacijai.
Komisija nesutiko su Specialiosios ataskaitos Nr. 26/2016 „Padidinti kompleksinės
paramos veiksmingumą ir padaryti ją paprastesnę tebėra didelė problema“
3 rekomendacija. Audito Rūmai rekomendavo, kad įgyvendinant BŽŪP po 2020 m.
Komisija pasiūlytų pritaikyti taisykles, susijusias su kompleksinės paramos
patikromis vietoje, nes tai leistų veiksmingiau nustatyti pagrindinius kontrolės
punktus. Komisija nesutiko su rekomendacija, remdamasi tuo, kad tai
nesupaprastintų kompleksinės paramos, bet de facto sumažintų jos taikymo sritį.
Dėl šios priežasties patikrų vietoje taisyklės gali būti sušvelnintos, o tai galiausiai
pakenktų kompleksinės paramos veiksmingumui. Vėliau, atsižvelgiant į 2015 m.
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą 4, Europos Parlamentas taip pat
paprašė, kad Komisija, įgyvendinant BŽŪP po 2020 m., numatytų galimybę
pagerinti taisykles, susijusias su kompleksinės paramos patikromis vietoje.

2

2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Audito Rūmų specialiųjų
ataskaitų vykdant Komisijos 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą
(2016/2208(DEC)).
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7.9. Apskritai Komisija nesutiko su 27 rekomendacijomis, kurias pateikėme 2016 m.

paskelbtose specialiosiose ataskaitose. Todėl 20 iš šių rekomendacijų nebuvo
įgyvendintos, penkios buvo įgyvendintos kai kuriais atžvilgiais ir dvi buvo visiškai
įgyvendintos, nepaisant to, kad iš pradžių joms nebuvo pritarta (žr. 7.4 langelį, kuriame
pateikiamas pavyzdys).

7.4 langelis
Rekomendacijos, kuri buvo įgyvendinta nepaisant to, kad iš pradžių
jai nebuvo pritarta, pavyzdys
Komisija nesutiko su Specialiosios ataskaitos Nr. 34/2016 „Kova su maisto
atliekomis: galimybė pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą maisto tiekimo
grandinėje“ 2 rekomendacijos a punktu, kad ji netrukdytų Komisijai atlikti savo
vaidmens teisėkūros srityje. Iš mūsų analizės matyti, kad Komisija vis tiek
įgyvendino šią rekomendaciją 2018 m. birželio mėn. rengdama savo pasiūlymą dėl
BŽŪP.

7.10. Naudodamasi duomenų baze5, Komisija vykdo nuolatinę rekomendacijų, su

kuriomis ji sutiko, bet dar visiškai neįgyvendino, stebėseną. Tai apima mūsų 2015 m.
specialiųjų ataskaitų rekomendacijas, kurios dar nebuvo įgyvendintos po praėjusiais
metais mūsų atlikto tikrinimo, kaip buvo atsižvelgta į rekomendacijas6. Tačiau Komisija
savo duomenų bazėje aktyviai nestebi ir neregistruoja kokių nors pokyčių, susijusių su
rekomendacijomis, kurios, jos manymu, buvo įgyvendintos, net jeigu Audito Rūmai
nemano, kad jos buvo visiškai įgyvendintos.

7.11. Parėjusiais metais atliktame tikrinime, kaip atsižvelgta į rekomendacijas7,

priėjome prie išvados, kad Komisija dar visiškai neįgyvendino 62 rekomendacijų, kurias
pateikėme savo 2015 m. ataskaitose. Šiais metais 51 iš tų 62 rekomendacijų liko
neįgyvendintos ir Komisija į jas neatsižvelgė. Komisija nesutiko su 14 iš tos
51 rekomendacijos pačiose specialiosiose ataskaitose. Ji laikėsi nuomonės, kad likusios

3

Ten pat.

4

Ten pat.

5

Vadinama „Rekomendacijos, veiksmai, įvykdymo patvirtinimas“.

6

Žr. 2018 m. metinės ataskaitos 3.72–3.78 dalis.

7

Žr. 2018 m. metinės ataskaitos 3.3 priedą.
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37 rekomendacijos buvo visiškai įgyvendintos praėjusiais metais atliekant tikrinimą,
kaip buvo atsižvelgta į rekomendacijas, tačiau Audito Rūmai laikėsi kitokios nuomonės.

7.12. Komisija toliau vykdė likusias 11 iš 62 rekomendacijų, kurios nebuvo visiškai

įgyvendintos. Remiantis Komisijos duomenų bazės duomenimis, Komisija nuo to laiko
baigė įgyvendinti keturias iš tų 11-os rekomendacijų (žr. 7.5 langelį, kuriame
pateikiamas pavyzdys). Ji laikosi nuomonės, kad likusios septynios rekomendacijos
buvo įgyvendintos iš dalies, ir tikisi, kad 2020 m. ji įgyvendins daugumą likusių aspektų.

7.5 langelis
2015 m. rekomendacijos, kuri, Komisijos manymu, buvo įgyvendinta
po praėjusių metų tikrinimo, kaip buvo atsižvelgta į rekomendacijas,
pavyzdys
Atlikus praėjusių metų tikrinimą, kaip buvo atsižvelgta į rekomendacijas, kurį
pateikėme 2018 m. metinėje ataskaitoje, padarėme išvadą, kad Specialiosios
ataskaitos Nr. 10/2015 „Pastangas spręsti viešųjų pirkimų iš ES sanglaudai skiriamų
lėšų problemas reikėtų intensyvinti“ 1 rekomendacijos a punktas buvo
įgyvendintas dauguma atžvilgių.
Rekomendavome praplėsti duomenų bazės funkcijas, kad jos naudotojai galėtų
susipažinti su didesniu kiekiu informacijos. Nuo praėjusių metų tikrinimo Komisija
toliau tobulino duomenų bazę. Todėl dabar Komisija mano, kad 1 rekomendacijos
a punktas buvo visiškai įgyvendintas, nors patys dar neperžiūrėjome naujos
sistemos.

Kaip kiti audituojami subjektai atsižvelgė į mūsų
rekomendacijas?

7.13. 2016 m. keturiose specialiosiose ataskaitose (žr. 7.6 langelį), kurios pateko į

šio tikrinimo aprėptį, pateiktos 45 rekomendacijos, kurios buvo skirtos kitiems nei
Komisija audituojamiems subjektams. Keletas rekomendacijų tuo pat metu buvo skirta
keliems skirtingiems audituojamiems subjektams.
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7.6 langelis
2016 m. specialiosios ataskaitos, kuriose pateiktos kitiems nei
Komisija audituojamiems subjektams skirtos rekomendacijos
o

Specialioji ataskaita Nr. 4/2016 „Europos inovacijos ir technologijos institutas
turi keisti savo veiklos būdus ir struktūros elementus, kad pasiektų numatytą
poveikį“.

o

Specialioji ataskaita Nr. 7/2016 „Europos išorės veiksmų tarnybos pastatų,
esančių visame pasaulyje, valdymas“.

o

Specialioji ataskaita Nr. 12/2016 „Agentūrų dotacijų naudojimas: ne visuomet
tinkamas arba jo veiksmingumas nėra įrodytas“, kurioje pateiktos
rekomendacijos Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui, Europos
aplinkos agentūrai, Europos maisto saugos tarnybai ir Europos operatyvaus
bendradarbiavimo prie išorės sienų valdymo agentūrai.

o

Specialioji ataskaita Nr. 17/2016 „ES institucijos gali padaryti daugiau, kad
palengvintų galimybę dalyvauti jų viešuosiuose pirkimuose“, kurioje pateiktos
rekomendacijos Europos Komisijai, Europos Parlamentui, Europos Sąjungos
Tarybai ir Europos Centriniam Bankui.

7.14. ES institucijos ir įstaigos įgyvendino didesnę dalį joms skirtų rekomendacijų,

palyginti su įgyvendinta Komisijai skirtų rekomendacijų dalimi. ES institucijos ir įstaigos
visiškai įgyvendino 36 (80 %) iš 45 joms skirtų rekomendacijų; dar penkias
rekomendacijas (11 %) jos įgyvendino dauguma atžvilgių (žr. 7.7 langelį). Likusios
keturios rekomendacijos (9 %) įgyvendintos kai kuriais atžvilgiais. 7.2 priede parodyta
išsamesnė rekomendacijų įgyvendinimo būsena ir trumpai aprašomi patobulinimai bei
likę trūkumai, darantys poveikį rekomendacijoms, kurios buvo įgyvendintos tik kai
kuriais atžvilgiais.
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7.7 langelis
2016 m. mūsų atlikto veiklos audito rekomendacijų, skirtų kitiems
nei Komisija audituojamiems subjektams, įgyvendinimas

9%
11 %

80 %

Visiškai įgyvendintos
Įgyvendintos kai kuriais atžvilgiais
Šaltinis: Audito Rūmai.

Įgyvendintos dauguma atžvilgių
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Išvada
7.15. Dauguma mūsų veiklos auditų rekomendacijų buvo įgyvendinta. Komisijos

įgyvendinimo lygis yra mažesnis, palyginti su kitais nei Komisija audituojamais
subjektais. Dėl neįgyvendintų ir nevisiškai įgyvendintų rekomendacijų dar galima imtis
papildomų veiksmų siekiant jas įgyvendinti.
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Priedai
7.1 priedas. Išsami 2016 m. rekomendacijų įgyvendinimo būsena pagal ataskaitas. Europos Komisija
SA

SA
Nr. 1/2016

Ataskaitos
pavadinimas

„Ūkininkų pajamų
rėmimas: ar veiklos
rezultatams vertinti
skirta Komisijos
sistema yra gerai
parengta ir pagrįsta
patikimais
duomenimis?“

Nr.

1

2 (pirma
įtrauka)

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

92

Komisija patobulino savo statistinių
duomenų rinkimo veiklą, kad
statistiniuose duomenyse geriau
atsispindėtų ūkininkų gyvenimo lygis ir
būtų matoma išsamesnė informacija
apie jų ūkininkavimo pajamas. Tačiau
Komisijos statistiniuose duomenyse dar
nepateikiama informacija apie ūkininkų
turimas pajamas, kurios būtų
reikalingos atliekant palyginimus su
turimomis pajamomis kituose
ekonomikos sektoriuose, siekiant
pagrįsti ūkininkams ES teikiamą pajamų
paramą.

94

Komisija iš dalies pakeitė Žemės ūkio
sąskaitų reglamentą, kad suderintų jį su
Europos sąskaitų sistemoje (ESA 2010)
nustatytais nacionalinių sąskaitų
standartais. Nors šį pakeitimą iš esmės

Neįgyvendinta
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SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)
buvo lengva įgyvendinti, jo poveikis
apskaičiuojant ūkininkų pajamas tam
tikrose šalyse buvo nedidelis arba jo
apskritai nebuvo. Komisija dar
nepradėjo tirti, kaip įvertinti veiksnius,
kurie, Audito Rūmų manymu, turėjo
didelę įtaką ūkininkų pajamoms. Be to,
Komisija dar nepasiūlė reglamento,
kuriame būtų teisiškai reikalaujama
rinkti duomenis apie žemės kainas ir
nuomą.

2 (antra
įtrauka)

94

2 (trečia
įtrauka)

94

2 (ketvirta
įtrauka)

94

Komisija nusprendė nustatyti teisinį
reikalavimą regioniniu lygmeniu rinkti
duomenis, tačiau pagal Žemės ūkio
sąskaitų reglamentą dar nepriėmė
atitinkamo iš dalies keičiančio akto.
X
Komisija pradėjo atkreipti dėmesį į tai,
kad neįmanoma palyginti valstybių
narių su žemės ūkio sąskaitomis
susijusių pajamų rodiklių. Tačiau su
žemės ūkio sąskaitomis susiję pajamų
rodikliai dar nėra naudojami teisingai.

Neįgyvendinta
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SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

3

95

4

5

6 (pirma
įtrauka)

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

X

96

Komisija gavo ir paskelbė 24 valstybių
narių taikytų metodų, pagal kuriuos
renkamos žemės ūkio sąskaitos, aprašus
ir susijusias kokybės ataskaitas, tačiau
dar neatliko visos ES žemės ūkio
sąskaitų kokybės vertinimo.

98

Komisija atliko patikras vietoje trijose
valstybėse narėse ir paragino visas
valstybes nares geriau išnaudoti
sistemos potencialą. Ji taip pat ėmėsi
veiksmų, kad patobulintų ūkių apskaitos
duomenų tinklą (ŪADT). Tačiau Komisija
su aplankytomis valstybėmis narėmis
nesusitarė dėl aiškių terminų
nustatytiems trūkumams pašalinti.
Apklausų statistinių duomenų tikslumas
dar nežinomas, nes laukiama 2018 m.
pradėto tyrimo rezultatų.

100

Komisija pateikė pasiūlymą dėl
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl
naujos BŽŪP po 2020 m. Pagal
pasiūlymą BŽŪP strateginis planas bus
parengtas kiekvienai valstybei narei.
Jame bus pateikti veiklos uždaviniai,

Neįgyvendinta
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SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)
baziniai rodikliai, orientyrai ir tikslai.
Tačiau jie vis dar nenustatyti, nes
laukiama, kada bus nustatyti BŽŪP
strateginiai planai ir juos patvirtins
Komisija. Iki šiol neaišku, kaip Komisija
galėtų užtikrinti, kad planuose būtų
nustatyti plataus užmojo tikslai, nes
pasiūlytame reglamente nenurodyta,
kad, siekiant sudaryti sąlygas Komisijai
įvertinti, kiek plataus užmojo yra tikslai,
reikia pateikti su baziniu scenarijumi
susijusius įrodymus. Be to, šiame
strateginiame plane nenustatyti jokie
kiekybinę išraišką turintys ES lygmens
tikslai.

SA
Nr. 2/2016

„2014 m. ataskaita
dėl atsižvelgimo į
Europos Audito
Rūmų specialiąsias
ataskaitas“

6 (antra
įtrauka)

100

X

6 (trečia
įtrauka)

100

X

29 dalies
a punktas

2016 m. Komisija pradėjo du kartus per
metus atliekamą padėties įvertinimo
veiklą, kurios metu generalinių
direktoratų prašoma pranešti ir
išanalizuoti savo įgyvendinamas
rekomendacijas, susijusius atsakymus,

Neįgyvendinta
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SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)
veiksmus, pagrindimą, įgyvendinimo
datas ir patvirtinamuosius dokumentus.
Vis dėlto įgyvendinamų rekomendacijų
analizę galima pagerinti, siekiant
parodyti, kokia pažanga daroma imantis
taisomųjų veiksmų, o atsakymuose gali
būti pateikta daugiau faktinių aplinkybių
ir pateikiamos aiškesnės nuorodos į
patvirtinamuosius dokumentus. Dabar
vyksta diskusijos dėl naujos duomenų
bazės.

29 dalies
b punktas

X

29 dalies
c punktas

X

29 dalies
d punktas

Komisija nustatė „iš dalies įgyvendintų
rekomendacijų“ kategoriją ir stebi, kaip
įgyvendinamos dar neįgyvendintos
rekomendacijos. Tačiau iš analizės
matyti, kad „iš dalies įgyvendintų
rekomendacijų“ kategorija naudojama
neišsamiai ir nenuosekliai. Keletas
rekomendacijų, kurios dar tik
pradedamos įgyvendinti (t. y. joms
pritarta) taip pat galėtų būti

Neįgyvendinta

249

SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)
priskiriamos šiai kategorijai, kuri atskirai
nėra stebima.

SA
Nr. 3/2016

Specialioji
ataskaita
Nr. 4/2016

„Kova su eutrofikacija
Baltijos jūroje:
būtinos tolesnės,
veiksmingesnės
priemonės“

„Europos inovacijos ir
technologijos
institutas turi keisti
savo veiklos būdus ir
struktūros
elementus, kad
pasiektų numatytą
poveikį“
„Ar Komisija užtikrino
veiksmingą Paslaugų

1 a)

117

X

1 b)

117

X

2 a)

121

X

2 b)

121

X

2 c)

121

X

2 d)

121

X

3

125

X

1

106

X

1

112

X

2

113

X

Neįgyvendinta
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SA

Ataskaitos
pavadinimas
direktyvos
įgyvendinimą?“

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

3

114

X

4

116

X

5

117

X

6

118

X

Specialioji
ataskaita
Nr. 5/2016

Specialioji
ataskaita
Nr. 6/2016

„Gyvūnų ligų
ribojimui skirtos
likvidavimo,
kontrolės ir
stebėsenos
programos“

7

119

8

120

72 dalies
a punktas

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

Komisija nustatė procedūras, kurias
taikant pažeidimo nagrinėjimo
procedūra pradedama nenaudojant ES
bandomojo mechanizmo, siekiant, kai
tinkama, paspartinti visą procesą.
Komisija nesutiko pasidalyti informacija
apie klausimus, kurie buvo sprendžiami
taikant ES bandomąjį mechanizmą.
X
Nors Komisija stengėsi nustatyti
sistemą, kad palengvintų keitimąsi
epidemiologine informacija, dabar šios
sistemos veikimas yra ribotas. Taip yra
dėl to, kad dar neveikia ADIS sistema.
Reikės išnagrinėti, kokią pridėtinę vertę
padės sukurti ADIS, turint omenyje
išsamesnės epidemiologinės

Neįgyvendinta

251

SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)
informacijos pateikimą ir lengvesnį jos
atnaujinimą naudojant WAHIS+.

SA
Nr. 8/2016

„Krovininis
geležinkelių
transportas Europos
Sąjungoje: vis dar
netinkamame kelyje“

72 dalies
b punktas

X

72 dalies
c punktas

X

72 dalies
d punktas

X

1

97

X

2 a)

97

X

2 b)

97

X

3 a)

97

X

3 b)

97

X

4 a)

97

Stebėjimo matricos buvo iš dalies
parengtos, tačiau nenustatyti jokie
tarpiniai tikslai, be to, reikia pagerinti
duomenų kokybę.

4
(b punktas)

97

Atlikta apklausa neapima geležinkelių
tinklo naudotojų įvairovės arba didesnio

Neįgyvendinta

252

SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)
jų skaičiaus, taip pat neapima viso
geležinkelių tinklo.

Specialioji
ataskaita
Nr. 10/2016

„Būtina toliau daryti
pažangą, siekiant
užtikrinti veiksmingą
perviršinio deficito
procedūros
vykdymą“

4 c)

97

X

5

97

X

6 a)

100

X

6 b)

100

X

7 a)

100

X

7 b)

100

X
Verslo planai ir infrastruktūros valdytojų
strategijos parengtos ir perduotos
Komisijai, tačiau patikrinimo procesas
dar tik pradedamas.

8

100

1

131

X

1

131

X

2

132

X

3

135

X

3

135

Nors iš komandiruotės ataskaitų matyti,
kad Eurostatas per patikras vietoje

Neįgyvendinta
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SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)
prašė pateikti tam tikrus duomenis,
Eurostatas vis tiek turi įvertinti
duomenų šaltinius ir tinkamai patikrinti,
ar duomenų rinkimo procesas,
pradedant duomenų šaltiniais bei
duomenų tikslinimu ir baigiant galutinių
duomenų parengimu, atitinka susijusius
standartus.
Eurostatas peržiūrėjo ir patobulino savo
vidaus procedūras, susijusias su vizito
ataskaitų paskelbimu, laikydamasis
tvarkaraščio. Laikas, kurio reikia šioms
ataskaitoms paskelbti, šiek tiek
sutrumpėjo, tačiau Eurostatas vis dar
nesilaiko savo vidaus paskelbimo gairių.

3

135

4

136

X

5

137

X

6

139

X

7 (pirma
įtrauka)

141

X

7 (antra
įtrauka)

141

X

Neįgyvendinta
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SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

7 (trečia
įtrauka)

141

7 (ketvirta
įtrauka)

141

8

143

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

Neįgyvendinta

X
X
Komisija daugiau dėmesio skyrė skolos
lygiams ir parodė, kad pagal pertvarkytą
Stabilumo ir augimo paktą numatytos
priemonės gali būti veiksmingai
panaudotos siekiant geriau laikytis
skolos taisyklės. Tik ateityje atlikus
perviršinio deficito procedūras bus
galima gauti įrodymų, susijusių su tuo,
ar reikalinguose patikslinimuose
numatyta realistiška ir patikima
konvergencijos kryptis, padedanti
laikytis skolos taisyklės, visų pirma
atsižvelgiant į pradinį skolos lygį.
Komisija taip pat nenurodė metinių
skolos ir BVP lygių, atitinkančių PDP
rekomendacijose penkioms valstybėms
narėms, kurioms, paskelbus Specialiąją
ataskaitą Nr. 10/2016, buvo taikoma
PDP, nustatytus deficito tikslus.
Papildomas klausimas, susijęs su
reikšmingu perviršinio deficito

255

SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

Neįgyvendinta

procedūros poveikiu, yra COVID-19
pandemija ir jos pasekmės ekonomikai.
2020 m. kovo 20 d. Komisija priėmė
Komunikatą dėl Stabilumo ir augimo
pakte nustatytos bendrosios išvengimo
sąlygos taikymo. 2020 m. kovo 23 d. ES
finansų ministrai patvirtino šios sąlygos
taikymą. Tai nesustabdo SAP procedūrų,
tačiau leidžia valstybėms narėms
nukrypti nuo biudžeto reikalavimų,
kurie paprastai būtų taikomi. Todėl
2020 m. gegužės 20 d. Komisija
paskelbė keletą ataskaitų pagal
126 straipsnio 3 dalį. Tačiau ji nepasiūlė
Tarybai sprendimo tuo metu
valstybėms narėms taikyti PDP. Komisija
paaiškino, kad šis sprendimas priimtas
dėl išskirtinio netikrumo, kurį sukėlė
COVID-19 protrūkis, be kita ko, siekiant
nustatyti patikimą fiskalinės politikos
kryptį.
9

145

9

145

10

147

X
X
X

256

SA

Specialioji
ataskaita
Nr. 11/2016

Ataskaitos
pavadinimas

„Buvusiosios
Jugoslavijos
Respublikos
Makedonijos
administracinių
gebėjimų stiprinimas:
sudėtingomis
aplinkybėmis
padaryta nedidelė
pažanga“

„ES pagalba, skirta
stiprinti viešąjį

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

10

147

X

11

149

X

1 i)

68

X

1 ii)

68

X

1 iii)

68

X

2 i)

69

X

2 ii)

69

X

3

70

X

4 i)

71

X

4 ii)

71

5

72

X

6 i)

73

X

6 ii)

73

X

6 iii)

73

X

6 iv)

73

X

1

77

X

X

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

Neįgyvendinta
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SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

Neįgyvendinta

2

77

X

3

77

4

77

5

77

6

77

2 a)

127

2 b)

127

4

131

X

7

131

X

8 a)

133

X

8 b)

133

X

administravimą
Moldovoje“
Specialioji
ataskaita
Nr. 13/2016

Specialioji
ataskaita
Nr. 14/2016

„Romų integracijai
skirtos ES politikos
iniciatyvos ir
finansinė parama:
per pastarąjį
dešimtmetį padaryta
didelė pažanga,
tačiau būtina dėti
daugiau pastangų
vietoje“

X
X
X
X
X
X

258

SA

Specialioji
ataskaita
Nr. 15/2016

Specialioji
ataskaita
Nr. 16/2016

Ataskaitos
pavadinimas

„Ar Komisija
veiksmingai valdė
nuo konfliktų
nukentėjusiems
Afrikos Didžiųjų ežerų
regiono gyventojams
teikiamą
humanitarinę
pagalbą?“

„ES švietimo tikslai:
programos
suderintos, bet yra su
veiklos rezultatų
vertinimu susijusių
trūkumų“

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

1

58

X

2

59

X

3

60

X

4

60

X

5

61

X

6

62

X

7

62

X

8

63

X

1

93

X

2 (pirma
įtrauka)

93

X

2 (antra
įtrauka)

93

X

4

93

X

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

Neįgyvendinta

259

SA

Specialioji
ataskaita
Nr. 17/2016

Specialioji
ataskaita
Nr. 18/2016

Ataskaitos
pavadinimas

„ES institucijos gali
padaryti daugiau, kad
palengvintų galimybę
dalyvauti jų
viešuosiuose
pirkimuose“

„ES tvarių biodegalų
sertifikavimo
sistema“

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

1

103

X

2

104

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

6

107

7

108

X

8

108

X

9

109

X

1 a)

76

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

Neįgyvendinta

X

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos
direktyvoje (AIED II) sprendžiami
netiesioginio žemės naudojimo keitimo
(ILUC) klausimai nustatant tam tikras
ribas, taikomas ypač rizikingam
netiesioginiam žemės naudojimo
keitimui biokuro gamybos tikslais.
Tačiau AIED II neaptariamos galimos
neigiamos socialinės ir ekonominės
pasekmės, nes Komisija, vertindama
savanoriškas schemas, neprivalo jų

260

SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

Neįgyvendinta

nagrinėti. Todėl AIED II perkėlimas į
nacionalinę teisę dar neužbaigtas.
1 b)

76

1 c)

76

X

2 a)

77

X

2 b)

77

X

3 a)

3 b)

X

78

Įgyvendinimo aktus numatoma priimti
iki 2021 m. birželio 31 d., tačiau
„tinkami veiksmai“, kurių Komisija
privalo imtis tais atvejais, kai valstybės
narės iškelia susirūpinimą keliančius
klausimus, dar neapibrėžti. Pati Komisija
neturi jokių aiškių tiesioginių įgaliojimų
atlikti patikrinimus valstybėse narėse,
kad patikrintų, ar schemų patvirtinimo
operacijos atitinka standartus.

78

Naujausiame Komisijos vertinimo
šablone yra punktas, kuriame
pateikiama aiški nuoroda į skundų
nagrinėjimo sistemas. Tačiau skundų
nagrinėjimo sistemos klausimas
neaptartas nė viename privalomą
teisinę galią turinčiame dokumente. Be

261

SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)
to, pagal šį šabloną pateikiama ribota
informacija, nes jame neaptartas nė
vienas mūsų rekomendacijoje nurodytų
konkrečių aspektų.

Specialioji
ataskaita
Nr. 19/2016

„ES biudžeto
įgyvendinimas
finansinėmis
priemonėmis: ko
reikėtų pasimokyti iš
2007–2013 m.
programavimo
laikotarpio“

4

79

X

5

80

X

1 a)

151

X

1 b)

151

X

2

151

X
Atitinkamuose reglamentuose Komisija
pateikė „sverto poveikio“ apibrėžtis,
taip pat papildomas skaičiavimo gaires.
Tačiau nei apibrėžtyse, nei gairėse
neaptariamas į ES fondus pritrauktų
lėšų atskyrimo klausimas. Tai reiškia,
kad sverto koeficientas tam tikrais
atvejais toliau bus perdėtas.

3

154

4

154

5

154

X

6

154

X

X

Neįgyvendinta

262

SA

Specialioji
ataskaita
Nr. 20/2016

Ataskaitos
pavadinimas

„Administracinių
gebėjimų stiprinimas
Juodkalnijoje.
Pažanga padaryta,
bet daugelyje
pagrindinių sričių
reikia geresnių
rezultatų“

„ES pasirengimo
narystei pagalba

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

7

154

X

8

157

X

9

157

X

10 a)

162

X

10 b)

162

11 a)

162

12

162

1

42

X

2

44

X

3 i)

45

X

3 ii)

45

X

4 i)

46

X

4 ii)

46

X

5

47

X

1

68

X

2

69

X

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

Neįgyvendinta

X
X
X

263

SA

Specialioji
ataskaita
Nr. 21/2016

Specialioji
ataskaita
Nr. 22/2016

Specialioji
ataskaita
Nr. 23/2016

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Vakarų Balkanų
gebėjimams stiprinti.
Bendrasis auditas“

3

72

X

4

74

5

75

X

1 c)

111

X

2 a)

112

X

4

117

X

5

117

X

6

118

X

7

119

X

8

120

X

„Nuo 2011 m.
Lietuvoje, Bulgarijoje
ir Slovakijoje
įgyvendinant ES
branduolinių
reaktorių
eksploatavimo
nutraukimo pagalbos
programas padaryta
tam tikros pažangos,
tačiau dar laukia itin
svarbūs neišspręsti
uždaviniai“
„Jūrų transportas
Europos Sąjungoje:
neramūs vandenys –
daug neveiksmingų ir
netvarių investicijų“

1 a)

105

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

X

Tyrimai atlikti ir „TENtec“ duomenų
bazė sukurta, tačiau joje pateikiama
ribota informacija apie uostų
pajėgumus. Tačiau dar nesukurta
operatyvios stebėsenos sistema, kurioje
būtų reguliariai stebimi visų
104 pagrindinių uostų pajėgumai.

Neįgyvendinta

264

SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

Neįgyvendinta

1 b)

105

1 c)

105

2 a)

110

X

2 b)

110

X

2 c)

110

3 a)

110

X

3 b)

110

X

4 a)

110

4 b)

110

X

5 a)

114

X

5 b)

114

X

5 c)

114

X

7 a)

114

7 b)

114

1

117

X
Dabar atliekami naujausio DIP
atnaujinimo darbai, tačiau planas dar
neparengtas.

X

X

X
X
X

265

SA

Specialioji
ataskaita
Nr. 24/2016

Specialioji
ataskaita
Nr. 25/2016

Ataskaitos
pavadinimas

„Būtina dėti daugiau
pastangų, siekiant
gerinti informuotumą
ir užtikrinti valstybės
pagalbos taisyklių
laikymąsi sanglaudos
politikos srityje“

„Žemės sklypų
identifikavimo
sistema: naudinga
žemės ūkio paskirties
žemės atitikties
reikalavimams
nustatymo priemonė,
tačiau jos valdymą

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

Neįgyvendinta

2 a)

120

2 b)

120

X

2 c)

120

X

3 a)

122

X

4 a)

124

X

4 b)

124

4 c)

124

4 d)

124

X

4 e)

124

X

5 a)

130

X

5 b)

130

X

2

76

X

4

78

X

5

80

X

6

80

X

X

X
X

266

SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

Neįgyvendinta

dar būtų galima
patobulinti“

74

Komisija išnagrinėjo galimybę nustatyti
reikalavimų nesilaikymo lygiu pagrįstą
rodiklį, kuris būtų įtrauktas į BŽŪP po
2020 m. rodiklių rinkinį. Tačiau ji dar
neparengė rodiklių rinkinio, kad
įvertintų kompleksinės paramos
rezultatus.

2

75

Komisija pagerino dalijimąsi informacija
tarp departamentų apie su kompleksine
parama susijusius pažeidimus. Aplinkos
GD dabar analizuoja Žemės ūkio ir
kaimo plėtros GD statistinius duomenis;
prireikus abu generaliniai direktoratai
kartu išanalizuos potencialias
pagrindines priežastis, kurios lemia
sisteminius pažeidimus, ir pasiūlys
sprendimo būdus.

3

76

4

77

5

78

1

Specialioji
ataskaita
Nr. 26/2016

„Padidinti
kompleksinės
paramos
veiksmingumą ir
padaryti ją
paprastesnę tebėra
didelė problema“

X
X
Buvo parengta ir pritaikyta
kompleksinės paramos išlaidoms

267

SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)
įvertinimo metodika. Tačiau tyrimas
išlaidoms įvertinti buvo vienkartinė
veikla: jis nebuvo naudojamas mažinant
kompleksinės paramos įgyvendinimo
išlaidas arba įvertinant, ar patirtos
išlaidos buvo proporcingos pasiektiems
rezultatams.

SA
Nr. 27/2016

„Valdymas Europos
Komisijoje – geriausia
patirtis?“

Pasiūlyme dėl BŽŪP po 2020 m.
nustatyti baudoms taikomi minimalūs
reikalavimai. Kontrolės ir sankcijų
sistema išlieka tokia pat, o siekiant
užtikrinti labiau suderintą baudų
taikymą ES lygmeniu, vis dar reikia
paaiškinti rimtumo, masto, pastovumo,
pasikartojimo ir tyčios sąvokas. Lieka
atviras klausimas, ar toks suderintas
baudų taikymas bus numatytas
įgyvendinimo taisyklėse ar
deleguotuosiuose aktuose.

6

79

1

66

2 a)

66

X

2 b)

66

X

2 c)

66

X

X

Neįgyvendinta
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SA

Specialioji
ataskaita
Nr. 28/2016

Ataskaitos
pavadinimas

„Tarpvalstybinio
pobūdžio grėsmių
sveikatai valdymas
Europos Sąjungoje:
imtasi reikšmingų
priemonių, tačiau
reikia nuveikti
daugiau“

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

2 d)

66

X

2 e)

66

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

X
Komisija metinėje valdymo ir veiklos
ataskaitoje supaprastino teikiamą
informaciją apie klaidų lygį. Audito
Rūmai dabar atlieka auditą, kurio metu
bus nagrinėjamas Komisijos nurodytų
klaidų lygių sanglaudos srityje
patikimumas.

2 f)

66

2 g)

66

X

2 h)

66

X

1 a)

118

X

1 b)

118

X

1 c)

118

X

1 d)

118

X

2 a)

119

X

2 b)

119

X

3 a)

120

X

3 b)

120

X

Neįgyvendinta

269

SA

Specialioji
ataskaita
Nr. 30/2016

Specialioji
ataskaita
Nr. 31/2016

Ataskaitos
pavadinimas

„ES paramos
prioritetiniams
sektoriams Hondūre
veiksmingumas“

„Bent vieną iš penkių
ES biudžeto eurų
išleisti klimato
politikai – vykdomas
plataus užmojo
darbas, bet yra didelė

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

3 c)

120

X

4 a)

121

X

4 b)

121

X

4 c)

121

X

1 a)

64

X

1 b)

64

X

1 c)

64

X

2 a)

65

X

2 b)

65

X

2 c)

65

X

3

66

X

4

67

X

1

95

X

2 a)

95

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

Komisija savo metinėje valdymo ir
veiksmingumo ataskaitoje, t. y. Pajamų
ir išlaidų sąmatoje ir programos
rezultatų apžvalgoje, kasmet pateikia
apibendrintą informaciją apie pažangą,

Neįgyvendinta
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SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

rizika, kad tikslai
nebus pasiekti“.

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

Neįgyvendinta

padarytą siekiant bendro 20 % tikslo. Ši
informacija taip pat pateikta tam tikrose
metinėse veiklos ataskaitose. Vis dėlto
Komisija visose susijusiose metinėse
veiklos ataskaitose nepateikia išsamios
informacijos apie pažangą siekiant
konkrečių tikslų, susijusių su klimato
politikos veiksmais.
2 c)

3

4

95

X

96

Komisija finansavo išorės tyrimą dėl
finansavimo poreikių, kad pateiktų
dabartinės klimato aspekto integravimo
ir su klimatu susijusių išlaidų stebėjimo
tvarkos apžvalgą. Komisijos
vertinimuose aptarti finansavimo
poreikiai, kuriuos reikia patenkinti
siekiant klimato aspekto integravimo,
tačiau neaptarti klimato kaitos
poreikiai.

100

Pasiūlyme dėl BŽŪP po 2020 m.
koeficientas sumažintas nuo 100 % iki
40 % išmokoms, skirtoms už gamtines
ar kitokias vietovei būdingas kliūtis.
Siūlomas 100 % koeficientas visiems
aplinkos ir klimato srities
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SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

Neįgyvendinta

įsipareigojimams neatitinka
konservatyvumo principo.
5

102

X

6 a)

103

X

6 b)

103

6 c)

103

7 a)

109

7 b)

109

Komisija įtraukė su klimatu susijusius
rezultatų rodiklius į pasiūlymus dėl
BŽŪP po 2020 m. ir ERPF / SF po
2020 m. Šios sritys sudaro daugiau nei
70 % tikėtino įnašo, susijusio su 2021–
2027 m. ES biudžete numatytomis
bendromis klimato išlaidomis. Tačiau su
klimatu susiję rodikliai visose srityse,
kuriose prisidedama prie klimato tikslų
(išskyrus BŽŪP ir ERPF / SF, dėl kurių
pateiktas pasiūlymas), dar turi būti
nustatyti.
X
X
Komisija pasiūlė padidinti klimato
aspekto integravimo tikslą BŽŪP po
2020 m. Ji taip pat pasiūlė sustiprinti su
klimatu susijusius reikalavimus
nustatant griežtesnes sąlygas.

272

SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)
Nepaisant tvirto Komisijos
įsipareigojimo spręsti klimato kaitos
problemą, šiame etape vis dar neaišku,
ar tai prisidės prie klimato politikos
išlaidų didinimo.

Specialioji
ataskaita
Nr. 33/2016

„Sąjungos civilinės
saugos mechanizmas:
reagavimo į nelaimes
už ES ribų
koordinavimas buvo
iš esmės
veiksmingas“

1 a)

74

X

1 b)

74

X

1 c)

74

X

1 d)

74

X

2 a)

74

X

2 b)

74

X

2 c)

74

X

2 d)

74

X

3 a)

74

X

3 b)

74

X

3 c)

74

X

3 d)

74

X

4

74

X

Neįgyvendinta
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SA

Specialioji
ataskaita
Nr. 34/2016

Ataskaitos
pavadinimas

„Kova su maisto
atliekomis: galimybė
pagerinti išteklių
naudojimo
efektyvumą maisto
tiekimo grandinėje“

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

5 a)

74

X

5 b)

74

X

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

ES maisto nuostolių ir švaistymo
prevencijos platformos įgaliojimų
praplėtimas ir paskelbtas naujas
Europos žaliojo kurso prioritetas rodo,
kad kova su maisto švaistymu yra svarbi
ES politikos dalis. Naują veiksmų planą
dar reikia parengti, o tam tikri žiedinės
ekonomikos veiksmų plano veiksmai
dar vykdomi ir juos tikimasi baigti
2021 m.

1

84

2 a)

86

X

2 b)

86

X

2 c)

86

EFSA dalyvauja atliekant pagrindinį
darbą rengiant būsimas gaires ir
valstybėms narėms keičiantis su maisto
pertekliaus paskirstymu susijusia
patirtimi. Dabartinė tam tikrų rengiamų
gairių atnaujinimo data yra 2021 m.
gruodžio 31 d.

3 a)

87

ES maisto dovanojimo gairės buvo
paskelbtos 2017 m. spalio mėn. Atrodo,

Neįgyvendinta
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SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

Neįgyvendinta

kad politikos ir reguliavimo sistemos
valstybėse narėse nustatymo veikla ir
analizė sustojo, todėl kyla abejonių dėl
atnaujintos užbaigimo datos, t. y.
2020 m. birželio 30 d.

Specialioji
ataskaita
Nr. 35/2016

„Paramos biudžetui
naudojimas, siekiant
geriau sutelkti vidaus
pajamas Užsachario
Afrikoje“

3 b)

87

X

3 c)

87

X

3 d)

87

X

1 a)

70

X

1 b)

70

X

2 a)

72

X

2 b)

72

X

3

73

X

4

74

X

5

75

X

6

76

X

1

118

X

275

SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

2

Specialioji
ataskaita
Nr. 36/2016

SA dalis

4

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

127

Komisijos pasiūlymu dėl laikotarpio po
2020 m. buvo nustatytas naujas veiklos
rezultatų peržiūros mechanizmas. Juo
sudaromos sąlygos Komisijai įvertinti, ar
buvo pasiekti programos tikslai, ir
prireikus nustatyti finansines pataisas
už prastus rodiklius. Kalbant apie
EŽŪFKP, pažymėtina, kad Komisija
neapskaičiavo likutinio rizikos lygio
programos lygmeniu atsižvelgdama į
finansines pataisas, nustatytas per
atitikties auditus. Todėl nėra jokio
patikinimo, kad likusios programos
klaidos neviršija reikšmingumo lygio.

127

Nenumatoma parengti jokios
konkrečios ataskaitos apie pasiektus
rezultatus ir galutinį viso laikotarpio
programos uždarymo rezultatą.

131

Buvo atlikta keletas patobulinimų
siekiant sumažinti tinkamumo
finansuoti laikotarpių sutapimą; tačiau
tam tikrais atžvilgiais šis sutapimas
išliks. Kalbant apie sanglaudą,
pažymėtina, kad iš valstybių narių
nereikalaujama pateikti visus

„2007–2013 m.
sanglaudos ir kaimo
plėtros programų
užbaigimo tvarkos
vertinimas“
3

Visiškai
įgyvendinta

Neįgyvendinta
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SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)
programos pabaigos dokumentus ne
vėliau kaip per šešis mėnesius nuo
galutinės tinkamumo finansuoti datos.

6

133

X

7

141

X

Neįgyvendinta
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7.2 priedas. Išsami 2016 m. rekomendacijų įvykdymo būklė pagal ataskaitas. Kiti audituojami subjektai
SA

Specialioji
ataskaita
Nr. 4/2016

Ataskaitos
pavadinimas
„Europos inovacijos ir
technologijos institutas
turi keisti savo veiklos
būdus ir struktūros
elementus, kad
pasiektų numatytą
poveikį“

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)
2

107

X

3

108

X

4

109

X
Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT)

Specialioji
ataskaita
Nr. 7/2016

„Europos išorės
veiksmų tarnybos
pastatų, esančių
visame pasaulyje,
valdymas“

1

68

2

68

3

70

4

71

X
X
X
ES delegacijos užbaigė tam tikrus
veiksmus, susijusius su susitarimų dėl
nuomos ir sąlygų persvarstymu, o pastatų
būklė ir apskritai sąlygos pagerėjo,
palyginti su padėtimi prieš penkerius
metus. EIVT, atsižvelgiant į jos turimą
biudžetą, toliau patyrė daugiau su
pastatais susijusių išlaidų. Tačiau dar
neatlikta ES delegacijų ir pastatų rinkos
kainų stebėsenos portfelio (valdymo)

Neįgyvendinta
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SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)
apžvalga. Reikia imtis konkrečių veiksmų,
siekiant išnagrinėti ne mažiau kaip
50 brangiausių galiojančių susitarimų dėl
ES delegacijų biurų ir gyvenamųjų pastatų.

5

71

6

72

7

72

Buvo parengti ES delegacijų taikytini
vertinimo standartai ir surengtos
informacinės sesijos, skirtos delegacijų
darbuotojams. Panaudojant pakartotinių
matavimų duomenis, buvo atnaujinta
pastatų valdymo programinė įranga
„ImmoGest“. Tačiau ši programinė įranga
dar turi būti gerokai patobulinta, kad
atitiktų poreikius, susijusius, pavyzdžiui, su
didesnio informacijos apie pastatų išlaidas
ir (arba) nuomos kainas, kiekio pateikimu,
naudojamo ploto kategorijų nustatymu
(pagal naudojimo rūšį) ir informacija apie
bendras patalpas ir nuomos kainas. Reikia
pagerinti „ImmoGest“ sąsajas su kitomis
duomenų bazėmis, siekiant sumažinti
poreikį rankiniu būdu įrašyti iš kitų sistemų
įkeltus duomenis.
X
Pastebime, kad 2015–2019 m. laikotarpiu
EIVT geriau nustatė atliktinus prioritetinius

Neįgyvendinta
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SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)
darbus ir (arba) susitarimus, kuriuos reikia
sudaryti per artimiausius dvejus metus.
EIVT vis dar reikia pagerinti savo vidutinės
trukmės planavimą, susijusį su pastatais.
Net jeigu EIVT mano, kad septynerių metų
įgyvendinimo planas apima labai ilgą
laikotarpį, reikėtų parengti ne mažiau kaip
trejų ar ketverių metų trukmės planą ir
stebėti jo įgyvendinimą, ypatingą dėmesį
skiriant jo rezultatams, išlaidoms ir
terminams. Toks vidutinės trukmės
planavimas yra labai svarbus siekiant
konkretesnės EIVT pastatų strategijos.
Reikėtų geriau suderinti du pagrindinius
planavimo dokumentus (pastatų
strategijos ir vidutinės trukmės
planavimo).

8

72

Apytiksliai 50 % nuomos sutarčių dabar
numatyta išpirkimo galimybė. Pastatų
dokumentacijose ir rinkos tyrime
pateikiamos informacijos gerinimas turi
teigiamą poveikį priimant sprendimą dėl
nuomos arba pirkimo. Tačiau portfelio
apžvalga ir nuomos arba pirkimo
galimybių analizė, kurią inicijavo buveinė ir
kuri valdoma centralizuotai, dar neatlikta.

Neįgyvendinta
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SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)
Reikėtų parengti metodą, kurį taikant būtų
atliekama tinkama pirkimo, palyginti su
nuomos galimybėmis ekonominė analizė,
pagrįsta tinkamais rodikliais, pavyzdžiui,
grynąja dabartine verte. Tą patį rodiklį
reikėtų taikyti visoms galimybėms; pirkimo
atveju turėtų būti įvertinama ir į
skaičiavimus įtraukiama turto likutinė
(rinkos) vertė po jo gyvavimo ciklo.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

Specialioji
ataskaita
Nr. 12/2016

„Agentūrų dotacijų
naudojimas: ne
visuomet tinkamas
arba jo veiksmingumas
nėra įrodytas“

1

53

X

2

54

X

4

56

X

5

57

X
Europos aplinkos agentūra (EEA)

1

53

X

2

54

X

4

56

X

5

57

X

Neįgyvendinta
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SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

Neįgyvendinta

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)
1

53

X

2

54

X

5

57

X

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX)
1

53

X

2

54

X

3

55

X

4

56

X

5

57

X
Europos Parlamentas

Specialioji
ataskaita
Nr. 17/2016

„ES institucijos gali
padaryti daugiau, kad
palengvintų galimybę
dalyvauti jų
viešuosiuose
pirkimuose“

1

103

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

7

108

X

282

SA

Ataskaitos
pavadinimas

Nr.

SA dalis

Visiškai
įgyvendinta

9

109

X

Įgyvendinta
dauguma
atžvilgių

Įgyvendinta kai kuriais atžvilgiais
(trumpa patobulinimų ir likusių
trūkumų santrauka)

Europos Sąjungos Taryba
1

103

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

7

108

X

9

109

X
Europos Centrinis Bankas

1

103

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

7

108

X

9

109

X

Neįgyvendinta
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Priedėlis
Audito metodas ir metodika
1)

Mūsų taikoma veiklos audito metodika pateikiama Veiklos audito vadove, kurį
galima rasti mūsų svetainėje. Atlikdami auditus laikomės Tarptautinių
aukščiausiųjų audito institucijų standartų (TAAIS) dėl veiklos auditų.

1 DALIS. 1 skyrius. Veiksmingumo sistema
2)

Kiekvienais metais tikrinsime skirtingą veiksmingumo sistemos aspektą. Šių metų
ataskaitai pasirinktą temą – Komisijos aukšto lygio veiksmingumo ataskaitas –
nagrinėjame pasitelkdami metinę valdymo ir veiksmingumo ataskaitą (MVVA) ir
programų ataskaitas. Tikrinome, ar rengdama šias ataskaitas Komisija taiko
patikimą procesą ir ar šiose ataskaitose pateikiama aiški, visapusiška ir
subalansuota ES išlaidų programų veiksmingumo apžvalga.

3)

Ieškodami atsakymų į šiuos klausimus mes, inter alia, peržiūrėjome:

4)

a)

2019 m. ir ankstesnių metų MVVA;

b)

2021 m. ir ankstesnių metų biudžeto projektų programų ataskaitas;

c)

2019 m. ir ankstesnių metų Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio
direktorato (AGRI GD) ir Regioninės ir miestų politikos generalinio
direktorato (REGIO GD) metines veiklos ataskaitas;

d)

naujausius ir anksčiau taikytus nurodymų ir šablonų rinkinius, kuriuos
pasitelkiant rengiamos programų ataskaitos ir metinės veiklos ataskaitos.

Atlikdami auditą surengėme audito vizitus į Komisiją (Generalinį sekretoriatą, taip
pat Biudžeto generalinį direktoratą (BUDG GD), AGRI GD ir REGIO GD), siekdami
patikrinti ir aptarti, kaip yra parengtos ir kaip veikia procedūros, skirtos:
a)

veiksmingumo duomenims valstybėse narėse rinkti ir šių duomenų kokybei ir
patikimumui užtikrinti;

b)

metinėms veiklos ataskaitoms, programų ataskaitoms ir MVVA rengti,
peržiūrėti ir priimti.
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2 DALIS. 2–6 skyriai. ES išlaidų programų veiksmingumas
5)

2–6 skyriuose nagrinėjame, kokie rezultatai pasiekti įgyvendinant ES programas
pagal šias 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) išlaidų
kategorijas: 1a, 1b, 2, 3 ir 4. Siekėme nustatyti, kiek yra prieinama su
veiksmingumu susijusios informacijos, ir remdamiesi šia informacija įvertinti, koks
yra tikrasis ES išlaidų programų veiksmingumas.

Mūsų imtis
6)

Pagal 2014–2020 m. DFP įgyvendinamos 58 išlaidų programos. Atlikdami
vertinimą mes į savo imtį įtraukėme devynias išlaidų programas (žr. 1 lentelę).
Atrinkome po dvi programas iš kiekvienos DFP išlaidų kategorijos (išskyrus
mažiausios apimties 3 išlaidų kategoriją, iš kurios atrinkome tik vieną programą).
Rinkomės iš keturių didžiausios apimties (biudžeto požiūriu) programų kiekvienoje
DFP išlaidų kategorijoje. Kai buvo įmanoma, atrinkome glaudžiai tarpusavyje
susijusių programų poras (1b, 2 ir 3 išlaidų kategorija), kurių tam tikra rezultatų
dalis, tikėtina, pasiekta bendrai. Iš viso šios devynios mūsų nagrinėtos išlaidų
programos sudaro 74 % visų mokėjimų, kurie iki 2019 m. pabaigos buvo atlikti
pagal dabartinės DFP įsipareigojimus.

1 lentelė. Mūsų atrinktų 2–6 skyrių išlaidų programų imtis
Skyrius

DFP išlaidų kategorija

Atrinkta išlaidų programa

2

1a: Konkurencingumas
augimui ir darbo vietų
kūrimui skatinti

programa „Horizontas 2020“;
Europos strateginių investicijų fondas

3

1b: Ekonominė,
socialinė ir teritorinė
sanglauda

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF);
Sanglaudos fondas

4

2: Tvarus augimas:
gamtos ištekliai

Europos žemės ūkio garantijų fondas;
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai

5

3: Saugumas ir pilietybė

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas

6

4: Europos vaidmuo
pasaulyje

Vystomojo bendradarbiavimo finansinė
priemonė;
Europos kaimynystės priemonė

Šaltinis: EAR.

7)

Kiekvienoje išlaidų programoje nustatyta nuo vieno iki 20 tikslų (bendrųjų ir / ar
konkrečių). Tikrinome išlaidų programų veiksmingumą atsižvelgdami į tam tikrus
mūsų atrinktus minėtus tikslus (žr. 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 ir 6.1 priedus). Įtraukėme visus
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bendruosius tikslus ir atrinkome dalį konkrečių tikslų atsižvelgdami į jų
reikšmingumą, taip pat į sąsajas su bendruoju tikslu ir aukštesnio lygio ES tikslais.
Peržiūra
8)

9)

Savo įvertinimą grindėme Komisijos paskelbta veiksmingumo informacija,
įskaitant:
a)

2019 m. MVVA;

b)

susijusias 2021 m. biudžeto projekto programų ataskaitas;

c)

susijusių generalinių direktoratų 2019 m. metines veiklos ataskaitas;

d)

vertinimus, susijusius su programų veiksmingumu įgyvendinant dabartinę ir
ankstesnę DFP;

e)

įvairias konkrečių programų veiksmingumo ataskaitas.

Šią informaciją papildėme naujausiais faktais, kuriuos nustatėme rengdami savo
audito ataskaitas ir apžvalgas. Mūsų pačių gautus rezultatus turėjome ne dėl visų
atrinktų programų tikslų.

10) Patikrinome, ar Komisijos pateikta veiksmingumo informacija yra patikima ir
nuosekli, ją lyginant su mūsų nustatytais faktais, bet neatlikome šios informacijos
patikimumo audito.
11) Daugiausia dėmesio skyrėme naujausiai informacijai, susijusiai su naujausiomis ES
išlaidų programų versijomis pagal 2014–2020 m. DFP. Kadangi šių programų
ex post vertinimai bus parengti tik praėjus nemažai laiko nuo dabartinės DFP
pabaigos, o tarpiniai vertinimai parengti ne visoms programoms, mums dažnai
teko remtis veiksmingumo informacija, surinkta apie ankstesnes programas,
kurios buvo įgyvendinamos pagal 2007–2013 m. DFP. Tokiais atvejais
atsižvelgėme į pakeitimų, atliktų rengiant ir įgyvendinant skirtingų laikotarpių
programas, apimtį.
Rodiklių analizė
12) Vertindami veiksmingumą analizavome veiksmingumo rodiklių informaciją,
pateiktą susijusiose 2021 m. biudžeto projekto programų ataskaitose. Taip pat
palyginome šias ir ankstesnes programų ataskaitas.
13) Devynioms į mūsų imtį įtrauktoms programoms iš viso taikomi 262 rodikliai,
daugiau nei išvardyta pačiose programų ataskaitose. Priežastis yra ta, kad rodikliai
programų ataskaitose dažnai sudaryti iš dviejų ar daugiau subrodiklių, o
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kiekvienam iš jų nustatytos atskiros pradinės reikšmės ir siektinos reikšmės, taip
pat nurodytos atskiros pasiektos dabartinės vertės. Kiekvieną subrodiklį
skaičiavome kaip atskirą rodiklį.
14) Visus rodiklius suskirstėme į indėlių, išdirbių, rezultatų ir poveikio kategorijas.
Nors tam tikroms programoms taikomuose teisės aktuose rodikliai skirstomi taip,
kaip nurodyta pirmiau, Komisija klasifikuodama savo rodiklius ne visuomet elgėsi
būtent taip. Tam tikrais atvejais mūsų klasifikacija, grindžiama Komisijos geresnio
reglamentavimo gairėmis, gali skirtis nuo tos, kuri pateikiama teisės akte.
15) Analizuodami rodiklius mes, be kita ko, apskaičiavome iki šiol padarytą pažangą
siekiant siektinos reikšmės, kiekvienu atveju naudodami atitinkamą pradinę
reikšmę (žr. 2 lentelę). Tai buvo įmanoma tik tuo atveju, jei buvo kiekybinių
duomenų dėl pradinės ir siektinos reikšmės, taip pat naujausių dabartinių verčių.

2 lentelė. Siektinos reikšmės pažangos apskaičiavimas (skaičiuojant nuo
pradinės reikšmės)
Pradinė
reikšmė
20

Naujausia
dabartinė
vertė
40

Siektina
reikšmė
70

Apskaičiavimas
(40–20)/(70–
20)

Padaryta
pažanga
40 %

Šaltinis: EAR.

16) Be to, kiekvieno rodiklio atveju mes įvertinome, ar viskas vyksta „kaip planuota“,
t. y. ar bus pasiekta siektina reikšmė, ir rodiklių apžvalgose pateikėme šią
informaciją grafiniu vaizdu (žr. 3 lentelę).
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3 lentelė. Analizės, ar reikšmių yra siekiama „kaip planuota“, grafinis
vaizdas
Simbolis

Šaltinis: EAR.

Reikšmė

Pastabos

„Kaip planuota“

Remiantis turimais duomenimis, tikėtina,
kad rodikliui nustatyta siektina reikšmė bus
pasiekta laiku.

„Kaip planuota“;
nėra kiekybinės
siektinos reikšmės

Remiantis turimais duomenimis, tikėtina,
kad rodikliui nustatyta siektina reikšmė bus
pasiekta laiku.
Siektina reikšmė nėra kiekybinė, bet
pakankamai konkreti, kad būtų galima
įvertinti tikimybę, ar ji bus pasiekta.

„Ne kaip planuota“

Remiantis turimais duomenimis, NĖRA
tikėtina, kad rodikliui nustatyta siektina
reikšmė bus pasiekta laiku.

„Ne kaip planuota“;
nėra kiekybinės
siektinos reikšmės

Remiantis turimais duomenimis, NĖRA
tikėtina, kad rodikliui nustatyta siektina
reikšmė bus pasiekta laiku.
Siektina reikšmė nėra kiekybinė, bet
pakankamai konkreti, kad būtų galima
įvertinti tikimybę, ar ji bus pasiekta.

Neaišku

Remiantis turimais duomenimis, nėra
galimybės tvirtai pareikšti, jog tikėtina, kad
rodikliui nustatyta siektina reikšmė bus ar
nebus pasiekta.

Neaišku;
nėra kiekybinės
siektinos reikšmės

Remiantis turimais duomenimis, nėra
galimybės tvirtai pareikšti, jog tikėtina, kad
rodikliui nustatyta siektina reikšmė bus ar
nebus pasiekta.
Nėra kiekybinės siektinos reikšmės.
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17) 4 lentelėje pateikiama pavyzdžių, kaip mes vertinome, ar tam tikram rodikliui
galima taikyti įvertinimą „kaip planuota“ kalbant apie jam nustatytą siektiną
reikšmę, ir paaiškinami mūsų taikyti kriterijai. Mes juos taikėme ne automatiškai,
bet tikrinome kiekvieną rodiklį atskirai, remdamiesi turima informacija ir savo
profesine nuovoka.

4 lentelė. Vertinimo, ar reikšmių siekiama „kaip planuota“, pavyzdžiai
Informacija programų
ataskaitose
Pradinė reikšmė
(2013 m.): 50
Siektina reikšmė
(2023 m.): 150
Tarpinė reikšmė
(2018 m.): 100
Naujausia vertė:
(2018 m.): 90
Ankstesnės vertės:
(2017 m.): 80; (2016 m.):
70
Pradinė reikšmė
(2013 m.): 50
Siektina reikšmė
(2023 m.): 150
Tarpinė reikšmė
(2019 m.): 100
Naujausia vertė:
(2018 m.): 90
Ankstesnės vertės:
(2017 m.): 80; (2016 m.):
70

Mūsų
vertinimas

„NE KAIP
PLANUOTA“

Kriterijai ir pagrindimas

Kriterijus. Jei yra nustatyta tarpinė
reikšmė tiems metams, apie kuriuos
turime naujausių duomenų, rodikliui
skiriamas įvertinimas „kaip planuota“,
jeigu pasiekta minėta tarpinė reikšmė.
Pagrindimas. Tarpinė reikšmė
nepasiekta.

„KAIP
PLANUOTA“

Kriterijus. Jei nėra nustatytos tarpinės
reikšmės metams, apie kuriuos turime
naujausių duomenų, bet yra kitiems
metams nustatyta tarpinė reikšmė,
rodikliui skiriamas įvertinimas „kaip
planuota“ tuo atveju, jei iki šiol
padaryta pažanga atitinka šią tarpinę
reikšmę.
Pagrindimas. Atsižvelgiant į nuolatinę
pažangą siekiant siektinos reikšmės
2016–2018 m., tikėtina, kad ji bus
pasiekta 2019 m.
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Informacija programų
ataskaitose

Pradinė reikšmė
(2013 m.): 50
Siektina reikšmė
(2023 m.): 150
Tarpinės reikšmės nėra
Naujausia vertė:
(2018 m.): 80
Ankstesnės vertės:
(2017 m.): 75; (2016 m.):
70, (2015 m.): 60;
(2014 m.): 55

Pradinė reikšmė
(2013 m.): 50
Siektina reikšmė
(2023 m.): 150
Tarpinės reikšmės nėra
Naujausia vertė:
(2018 m.): 80
Ankstesnės vertės:
(2017 m.): 63; (2016 m.):
55, (2015 m.): 52;
(2014 m.): 51

Mūsų
vertinimas

„NE KAIP
PLANUOTA“

Kriterijai ir pagrindimas
Kriterijus. Jei nėra tarpinės reikšmės,
laikoma, kad rodiklio siekiama „kaip
planuota“ tuo atveju, jei iki šiol
padaryta pažanga iš esmės atitinka
tiesinę progresiją nuo pradinės
reikšmės iki siektinos reikšmės arba jei
iš šiuo metu turimų dabartinių verčių
matyti, kad pažanga yra labiau
eksponentiškai didėjančio pobūdžio –
iš pradžių lėta, bet tolesniais metais
greitėjanti.
Pagrindimas. Pažanga siekiant
siektinos reikšmės yra 30 %, tai yra
reikšmingai mažiau nei 50 % tiesinė
vertė, kurios būtų galima tikėtis
įpusėjus įgyvendinimo laikotarpiui, o
šiuo metu turimi duomenys apie
dabartines vertes pažangos greitėjimo
nerodo.

„KAIP
PLANUOTA“

Kriterijus. Jei nėra tarpinės reikšmės,
laikoma, kad rodiklio siekiama „kaip
planuota“ tuo atveju, jei iki šiol
padaryta pažanga iš esmės atitinka
tiesinę progresiją nuo pradinės
reikšmės iki siektinos reikšmės arba jei
iš šiuo metu turimų dabartinių verčių
matyti, kad pažanga yra labiau
eksponentiškai didėjančio pobūdžio –
iš pradžių lėta, bet tolesniais metais
greitėjanti.
Pagrindimas. Pažanga siekiant
siektinos reikšmės yra 30 %, tai yra
reikšmingai mažiau nei 50 % tiesinė
vertė, kurios būtų galima tikėtis
įpusėjus įgyvendinimo laikotarpiui. Vis
dėlto iš šiuo metu turimų dabartinių
verčių matyti, kad pažanga aiškiai yra
greitesnė, todėl yra tikėtina, kad
išlaikius pažangos spartą siektina
reikšmė bus pasiekta.
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Informacija programų
ataskaitose
Pradinė reikšmė
(2013 m.): 50
Siektina reikšmė
(2023 m.): padidinti
ankstesnę reikšmę
Tarpinės reikšmės nėra
Naujausia vertė:
(2018 m.): 60
Ankstesnės vertės:
(2017 m.): 56; (2016 m.):
55, (2015 m.): 52;
(2014 m.): 51
Pradinė reikšmė
(2013 m.): 50
Siektina reikšmė
(2023 m.): išlaikyti
pradinę reikšmę
Tarpinės reikšmės nėra
Naujausia vertė:
(2018 m.): 40
Ankstesnės vertės:
(2017 m.): 46; (2016 m.):
49, (2015 m.): 52;
(2014 m.): 51

Pradinė reikšmė
(2013 m.): 50
Siektina reikšmė
(2023 m.): 150
Tarpinės reikšmės nėra
Naujausios vertės:
(2018 m.): 90

Mūsų
vertinimas

„KAIP
PLANUOTA“;
NĖRA
KIEKYBINĖS
SIEKTINOS
REIKŠMĖS

„NE KAIP
PLANUOTA“

NEAIŠKU;
NĖRA
KIEKYBINĖS
SIEKTINOS
REIKŠMĖS

Kriterijai ir pagrindimas
Kriterijus. Jei nėra kiekybinės siektinos
reikšmės, laikoma, kad rodiklio
siekiama „kaip planuota“ tuo atveju,
jei siektinos reikšmės sąlygos kol kas
įgyvendinamos arba tikėtina, kad jos
bus įgyvendintos.
Pagrindimas. Ne kiekybinė siektina
reikšmė yra „padidinti ankstesnę
reikšmę“, o visos šiuo metu turimos
vertės yra didesnės nei pradinė
reikšmė, taigi, siektinos reikšmės
sąlygos yra įgyvendinamos.
Kriterijus. Jei nėra kiekybinės siektinos
reikšmės, laikoma, kad rodiklio
siekiama „kaip planuota“ tuo atveju,
jei siektinos reikšmės sąlygos
įgyvendinamos arba tikėtina, kad jos
bus įgyvendintos.
Pagrindimas. Siektina reikšmė yra
„išlaikyti reikšmę“, t. y. siekti, kad ji
būtų lygi pradinei reikšmei, tačiau
naujausia dabartinė vertė yra 20 %
mažesnė nei pradinė reikšmė.
Kriterijus. Jei nėra tarpinės reikšmės,
laikoma, kad rodiklio siekiama „kaip
planuota“ tuo atveju, jei iki šiol
padaryta pažanga iš esmės atitinka
tiesinę progresiją nuo pradinės
reikšmės iki siektinos reikšmės arba jei
iš šiuo metu turimų dabartinių verčių
matyti, kad pažanga yra labiau
eksponentiškai didėjančio pobūdžio –
iš pradžių lėta, bet tolesniais metais
greitėjanti.
Pagrindimas. Pažanga siekiant
siektinos reikšmės yra 40 %, tai yra 10
procentinių punktų mažiau nei 50 %
tiesinė vertė, kurios būtų galima tikėtis
įpusėjus įgyvendinimo laikotarpiui.
Nėra kitų duomenų, iš kurių būtų
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Informacija programų
ataskaitose

Mūsų
vertinimas

Kriterijai ir pagrindimas
matyti, ar pažanga siekiant siektinos
reikšmės yra tiesinė ar labiau
eksponentiškai didėjanti.

Pradinė reikšmė
(2013 m.): 50
Siektina reikšmė nėra
nustatyta
Tarpinės reikšmės nėra
Naujausia vertė
(2018 m.): 90
Pradinė reikšmė
(2013 m.): 50
Siektina reikšmė
(2023 m.): 150
Tarpinė reikšmė
(2019 m.): 100
Naujausia vertė: nėra
duomenų

NEAIŠKU;
NĖRA
KIEKYBINĖS
SIEKTINOS
REIKŠMĖS

Pagrindimas. Jei nėra siektinos
reikšmės, neįmanoma įvertinti, ar
rodiklio siekiama „kaip planuota“.

NEAIŠKU

Pagrindimas. Jei nėra duomenų apie
pažangą, padarytą siekiant siektinos
reikšmės, neįmanoma įvertinti, ar
rodiklio siekiama „kaip planuota“.

Šaltinis: EAR.

18) Mūsų atlikta rodiklių analizė yra grindžiama Komisijos duomenimis, kurių mes
neauditavome. Mūsų atliktas vertinimas, ar rodiklių siekiama „kaip planuota“,
susijęs su tikimybės, ar atitinkamam rodikliui nustatyta siektina reikšmė bus
pasiekta, analize. Tačiau į analizę neįtrauktas nei rodiklio aktualumas programos
tikslų ir veiksmų atžvilgiu, nei tikslo užmojo mastas. Pavyzdžiui, rodikliui įtakos gali
neturėti pagal programą įgyvendinti veiksmai arba jis gali būti nesusijęs su
programos tikslu, o jo siektina reikšmė gali neatspindėti tinkamo užmojo. Todėl
patys rodikliai nebūtinai atspindi programos tikslų pasiekimą. Išsami programos
veiksmingumo analizė apima rodiklių duomenų analizę kartu su kita kiekybine ir
kokybine informacija.
19) Nepaisant to, mes manome, kad naudojant rodiklius iš esmės galima suprasti tam
tikrus programų veiksmingumo aspektus. Ataskaitos 2–6 skyriuose pateikiamos
rodiklių diagramos. Be to, 1 skyriuje ir kai aktualu tekste, kuriuo papildomos
rodiklių diagramos, nurodomi su rodiklių informacine verte susiję apribojimai.
Operacijų veiksmingumo testavimas
20) Atlikdami kitą audito dalį siekėme įvertinti programų veiksmingumą naudodami
operacijų imtį, kurios testavimas buvo atliktas rengiant mūsų patikinimo
pareiškimą. Patikrinome, ar šios operacijos dera su susijusių programų tikslais, ar
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šiomis operacijomis buvo siekiama kokių nors veiksmingumo siektinų reikšmių ir
ar tikėtina, kad šios siektinos reikšmės bus pasiektos.

3 DALIS. 7 skyrius. Atsižvelgimas į rekomendacijas
21) Peržiūrėti, ar atsižvelgiama į mūsų specialiosiose ataskaitose pateikiamas
rekomendacijas, yra pasikartojanti užduotis. 7 skyriuje analizuojame, kokiu mastu
buvo įgyvendintos rekomendacijos, kurias pateikėme 2016 m. paskelbtose
specialiosiose ataskaitose. Rekomendacijas skirstome į šias kategorijas: visiškai
įgyvendintos, įgyvendintos daugeliu atžvilgių, įgyvendintos tam tikrais atžvilgiais ir
visiškai neįgyvendintos.
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Institucijų atsakymai į Europos Audito
Rūmų ataskaitos „ES biudžeto
veiksmingumas. Padėtis 2019 m.
pabaigoje“ pastabas
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Turinys
Puslapis

1 skyrius

Veiksmingumo sistema
Europos Komisijos atsakymai

2 skyrius

Konkurencingumas augimui ir darbo vietų
kūrimui skatinti
Europos Komisijos atsakymai

3 skyrius

328

Europos vaidmuo pasaulyje
Europos Komisijos atsakymai

7 skyrius

317

Saugumas ir pilietybė
Europos Komisijos atsakymai

6 skyrius

310

Gamtos ištekliai
Europos Komisijos atsakymai

5 skyrius

304

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda
Europos Komisijos atsakymai

4 skyrius
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338

Atsižvelgimas į rekomendacijas
Europos Komisijos atsakymai
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KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ ATASKAITOS „ES BIUDŽETO
VEIKSMINGUMAS. PADĖTIS 2019 M. PABAIGOJE“ PASTABAS
„1 SKYRIUS. VEIKSMINGUMO SISTEMA“

ĮVADAS
Komisija didžiausią prioritetą teikia ES išlaidų veiksmingumui ir yra įsipareigojusi teikti kokybišką
veiksmingumo informaciją. Komisija palankiai vertina EAR darbą, susijusį su ES biudžeto vykdymo
veiksmingumu, ir tai, kad EAR pripažino, jog Komisija patobulino ES biudžeto vykdymo
veiksmingumo ataskaitas. Ateityje Komisija ir toliau tobulins sistemą, taip pat įgyvendindama
rekomendacijas šioje ataskaitoje EAR nurodytose tobulintinose srityse. Patobulinta ir supaprastinta
2021–2027 m. laikotarpio daugiametės finansinės programos veiksmingumo sistema yra viena iš
pagrindinių galimybių siekti tolesnės pažangos remiantis įgyta patirtimi.
Pagrindiniai pastaraisiais metais atliktų patobulinimų pavyzdžiai: informacijos apie veiksmingumą
pateikimas nuoseklesniame ir skaitytojams patogesniame dokumente (programos veiksmingumo
apžvalga, PVA); PVA įtraukimas į Metinę valdymo ir veiksmingumo ataskaitą (MVVA), taip
sukuriant sąsają tarp biudžeto ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrų; sistemingas programų
veiksmingumo vertinimas programų ataskaitose ir PVA; ataskaitos tapo labiau suderintos, pabrėžiant
tiek laimėjimus, tiek tobulintinas sritis.
Šios ataskaitos 2–6 skyriuose pateikiamas EAR atliktas devynių atrinktų išlaidų programų
veiksmingumo 2019 m. pabaigoje vertinimas. Komisija mano, kad programomis labai prisidedama
įgyvendinant ES prioritetus ir tikslus. Iš 2019 m. pabaigoje turimos kokybinės ir kiekybinės
informacijos apie veiksmingumą matyti, kad programavimo laikotarpio pradžioje nustatytų programos
tikslų siekiama sėkmingai. Įgyvendinimas, ypač Europos struktūrinių ir investicijų fondų, kurių
siektinos reikšmės nustatytos iki 2023 m., vyksta sparčiau. Galutines išvadas dėl programų
veiksmingumo bus galima padaryti tik užbaigus programas, remiantis galutiniais vertinimais.
1.3. Komisija skelbia daug ataskaitų, kuriose veiksmingumas aptariamas apskritai. Daugumoje 1.1
diagramoje nurodytų konkrečių ataskaitų daugiausia dėmesio skiriama ES biudžeto veiksmingumui.
Pirmoji įtrauka. Metinės valdymo ir veiksmingumo ataskaitos 1 skirsnyje pateikiama aukšto lygio ES
biudžeto veiksmingumo apžvalga, daugiausia dėmesio skiriant pagrindinėms programoms.
Šiais metais ataskaita papildyta išsamesne informacija apie kiekvienos programos veiksmingumą,
pateikta programos veiksmingumo apžvalgoje (1 priedas). Apžvalgoje apibendrinama pagrindinė
veiksmingumo informacija, pateikta programų ataskaitose, pridėtose prie 2021 m. biudžeto projekto
pasiūlymo.
Pirma įtrauka. 2 skirsnyje dėl vidaus kontrolės ir finansų valdymo pateikta ataskaita dėl Komisijos
veiksmų užtikrinant patikimą ES biudžeto finansų valdymą.
Antra įtrauka. Programų ataskaitose pateikiama išlaidų programų veiksmingumo ataskaita, kurioje
naudojama tiek kiekybinė, tiek kokybinė veiksmingumo rodiklių informacija. Kokybinė informacija
yra labai svarbi siekiant suprasti programos veiksmingumą, inter alia: politines ir ekonomines
aplinkybes, programos poziciją programos cikle ir aspektų, kurių Komisija negali kontroliuoti ir kurie
daro poveikį programos veiksmingumui, nustatymą.
1.4. Kalbant apie 1.1 priede pateiktą atsižvelgimą į 2016 m. paskelbtą 5 rekomendaciją, 2017 m.
centrinės tarnybos į metinių veiklos ataskaitų (MVA) nurodymus savo tarnyboms įtraukė įpareigojimą
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atskleisti visų veiksmingumo duomenų šaltinius ir įvertinti šių duomenų patikimumą. Duomenys,
kurie laikomi nepatikimais, turėtų būti atmetami, išskyrus atvejus, kai tarnybos mano, kad jie yra
būtini kai kurioms susijusioms aplinkybėms pateikti. Tokiais atvejais, siekiant skaidrumo, tarnybos
turėtų pateikti atsakomybės ribojimo pareiškimą dėl šių veiksmingumo duomenų kokybės. Kalbant
apie programų ataskaitas, Komisija yra įsipareigojusi toliau jas tobulinti, kaip nurodyta Komisijos
atsakymuose į šios ataskaitos pastabas.
Kalbant apie 1.1 priede pateiktą atsižvelgimą į 2016 m. paskelbtą 6 rekomendaciją, Komisija iš dalies
pritarė rekomendacijai, nors jos bendra veikla internete neseniai buvo pertvarkyta į portalo struktūrą,
įskaitant tinklalapius, kuriuose pateikiama informacija apie veiksmingumą.
Komisija įgyvendino konkrečius veiksmingumo informacijos pateikimo internete patobulinimus 1. Šie
patobulinimai buvo atlikti tokiose srityse kaip turinio reorganizavimas, kad naudotojai turėtų
patogesnę prieigą prie dokumentų, susijusių su veiksmingumu ir rezultatais, geresnis strateginių ir
ataskaitų teikimo dokumentų aprašymas, geresnė ilgų veiksmingumo dokumentų sąrašų paieškos
funkcija, taip pat atlikti informacijos struktūros, ženklinimo ir nuorodų patobulinimai.
Vykdant šiuos veiksmus atsižvelgiama į pagrįstą ir atsakingą išteklių naudojimą ir tikslinės
auditorijos, kuriai teikiama informacija apie veiksmingumą, dydį. Komisijos veikla internete ir jame
teikiama informacija nuolat kinta, atsižvelgiant į bandymus, naudotojų poreikius, organizacinius
tikslus ir technologijas.
AUKŠTO LYGIO VEIKSMINGUMO ATASKAITŲ RENGIMO PROCESAS
1.7. Trečia įtrauka. 2013 m. paskelbtos 2014 m. biudžeto projekto programų ataskaitos neapėmė
2007–2013 m. programų veiksmingumo, nes nuo veiklos ataskaitų (apimančių 2007–2013 m.
laikotarpį) pereita prie programų ataskaitų (apimančių 2014–2020 m. laikotarpį).
1.11. Biudžeto aplinkraštyje generaliniams direktoratams pateikiami išsamūs paaiškinimai dėl PVA
rengimo operacinių etapų (4.12 skirsnis). Kaip minėta 1.6 dalyje, PVA pateikiama programų
ataskaitose nurodytos informacijos santrauka, dėl kurios biudžeto aplinkraštyje pateikiami išsamūs
nurodymai. Be to, centrinės tarnybos ir Komisijos tarnybos aptaria PVA rengimą biudžeto
klausymuose dėl biudžeto projekto rengimo.
1.12. PVA pateiktų rodiklių atrankos kriterijai aiškiai išdėstyti metodinėje pastaboje:
•
•

duomenų prieinamumas;
rodiklio aktualumas, atsižvelgiant į konkrečius programos tikslus ir veiksmus.

Viso programų ataskaitose pateiktų rodiklių sąrašo ir PVA atrinktų rodiklių pažangos skirtumas
įvairiose programose skiriasi (kai kuriais atvejais nuo neigiamų iki teigiamų skirtumų).
Į PVA įtraukti tik tie rodikliai, apie kuriuos turima duomenų, reikalingų jų pažangai įgyvendinant
siektiną reikšmę apskaičiuoti. Šiuo reikalavimu iš dalies paaiškinamas programų ataskaitų ir PVA
rodiklių, kurių siektinos reikšmės yra sėkmingai įgyvendinamos, dalies apskaičiavimo skirtumas.
1.14. Komisija pripažįsta svarios ir patikimos informacijos apie veiksmingumą svarbą ir yra
įsipareigojusi teikti kokybišką veiksmingumo informaciją.
Nors Komisija negali visiškai kontroliuoti ar užtikrinti informacijos apie veiksmingumą patikimumo,
ji ėmėsi veiksmų susijusiai rizikai sumažinti.
1
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1.15. Įvairiose veiksmingumo ataskaitose pateikti duomenys grindžiami naujausia ataskaitų teikimo
metu turima informacija. Kai gaunami atnaujinti duomenys, iš kurių, inter alia, matyti valstybių narių
arba kitų trečiųjų šalių vėlavimas renkant duomenis, šie duomenys pateikiami kitame programų
ataskaitų rinkinyje. Tokie atnaujinimai yra neatsiejami nuo duomenų rinkimo sudėtingoje ir sparčiai
kintančioje aplinkoje.
1.17. Remiantis Bendrųjų nuostatų reglamento (ES) Nr. 1303/2013 20–22 straipsniais, veiklos lėšų
rezervas Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) taikomas taip pat, kaip ir kitiems ESI
fondams.
Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD daugiausia dėmesio skyrė tarpinių reikšmių ir susijusių ataskaitų
pagrįstumo ir patikimumo užtikrinimui. Likus vieniems metams iki veiksmingumo peržiūros,
procesas buvo paaiškintas Kaimo plėtros komitete. Be to, glaudžiai bendradarbiaudamas su
valstybėmis narėmis, Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD atliko nuodugnų veiksmingumo sistemos
rodiklių ir jų ataskaitų teikimo patikrinimą.
1.18. Pirma įtrauka. Auditas buvo atliktas ankstyvame bendros stebėsenos ir vertinimo sistemos
(BSVS) įgyvendinimo etape. Atlikusi tolesnį auditą, Vidaus audito tarnyba pripažino, kad Žemės ūkio
ir kaimo plėtros GD atliko plataus masto darbą rengiant 2021–2027 m. BŽŪP ir susijusią
veiksmingumo stebėsenos ir vertinimo sistemą (VSVS), o tai turėjo teigiamą šalutinį poveikį
dabartinei 2014–2020 m. BŽŪP stebėsenai ir ataskaitų teikimui.
Antra įtrauka. Komisija pažymi, kad atsižvelgdami į tris rekomendacijas, kurias VAT pateikė savo
veiksmingumo stebėsenos audito ataskaitoje, audituoti generaliniai direktoratai parengė veiksmų
planą, kuriam 2020 m. kovo 2 d. pritarė Komisijos vidaus audito tarnyba.
2020 m. liepos mėn. Vidaus audito tarnybai jau buvo pranešta apie dvi įgyvendintas Regioninės ir
miestų politikos generaliniam direktoratui skirtas rekomendacijas (viena labai svarbi ir viena svarbi),
o trečioji (labai svarbi) bus visiškai įgyvendinta iki 2022 m. pabaigos, kaip numatyta veiksmų plane.
1.19. Ex-ante vertinimu (arba poveikio vertinimu) grindžiamos naujos finansinės programos ir
priemonės, o retrospektyviniu (ex-post) vertinimu vertinamas esamų programų ir priemonių veikimas
(pagal Geresnio reglamentavimo gaires ir priemonių rinkinį – priemonę Nr. 10 ir priemonę Nr. 43).
Vertinimas yra įrodymais grindžiamas įvertinimas, kokiu mastu esama intervencija yra veiksminga,
efektyvi, aktuali, atsižvelgiant į dabartinius poreikius, suderinama tiek su vidaus, tiek su kitomis ES
intervencijomis ir kuria pasiekta ES pridėtinė vertė. Ex-ante ir ex-post vertinimuose įvertinamas
didžiausias poveikis. Kokiu mastu galima įvertinti politikos veiksmų poveikį, priklauso nuo vertinimų
atlikimo laiko ir pobūdžio, kaip nustatyta teisiniame pagrinde, ir dažnai nuo valstybių narių ir kitų
partnerių ar organizacijų pateiktų duomenų.
1.22. Komisija yra įsipareigojusi pateikti aukštos kokybės informaciją apie veiksmingumą, kuriai
instrukcijose ir rengiant veiksmingumo ataskaitas skiriamas didelis dėmesys. Nors Komisija,
teikdama patikimą ir savalaikę informaciją apie veiksmingumą, yra ir toliau bus priklausoma nuo
valstybių narių ir kitų šalių, Komisijos tarnyboms nurodoma užtikrinti, kad apie visas patikimumo
problemas būtų pranešama skaidriai.
1.23. Duomenys, kurie laikomi nepatikimais, į MVVA neįtraukiami. Kalbant apie programų
ataskaitas, reikalaujama, kad Komisija teiktų ataskaitas apie visus programos teisės aktuose nustatytus
veiksmingumo rodiklius. Tikimasi, kad bus nustatyti duomenų šaltiniai ir nurodytos visos patikimumo
problemos – šis reikalavimas ateityje bus aiškiau išdėstytas galiojančiuose biudžeto aplinkraščio
nurodymuose.
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AUKŠTO LYGIO VEIKSMINGUMO ATASKAITŲ KOKYBĖ
1.24. Į programų ataskaitas įtraukti veiksmingumo rodikliai apibrėžti pagrindiniuose teisės aktuose.
Dėl rodikliams būdingų apribojimų jie negali apimti kai kurių programos veiksmingumo aspektų arba
jų dalies. Nepaisant to, Komisija apskritai mano, kad visi rodikliai yra svarbūs vertinant programų
veiksmingumą.
Reglamente (ES) 2018/1046 (Finansinis reglamentas) reikalaujama, kad Komisija programų
ataskaitose praneštų apie visus rodiklius, nustatytus išlaidų programų teisiniuose pagrinduose, dėl
kurių Europos Parlamentas ir Taryba susitarė, remdamiesi Komisijos pateiktais pasiūlymais.
1.25. Programų ataskaitose ir 2021 m. biudžeto projekto PVA Komisija dar labiau pagerino
informacijos apie veiksmingumą kokybę, pavyzdžiui:
•
•

PVA apskaičiuojant pažangą, padarytą įgyvendinant siektiną reikšmę, įtraukiant pradines
reikšmes (kai tinkama), ir
taikant nuoseklesnį formulių naudojimo metodą.

Komisija pažymi, kad reikia atsižvelgti į įgyvendinamumo ir išlaidų aspektus, taip pat į tai, kad
reikalaujama atitinkamo, visų pirma, valstybių narių ir paramos gavėjų įsipareigojimo laiku pateikti
aukštos kokybės duomenis.
Pirma įtrauka. Išdirbio rodikliai yra tiesiogiai susiję su intervencija, todėl yra labai svarbūs stebint
programos veiksmingumą.
Tinkamas rodiklių rūšių derinys (indėlio, išdirbio, rezultatų poveikio) priklauso nuo programos
ypatybių.
Antra įtrauka. 2014–2020 m. DFP ciklo pabaigoje pateikiama daugiau informacijos apie
veiksmingumą, ypač apie rezultatų ir poveikio rodiklius. Iš to, kad pirmaisiais metais turima mažiau
informacijos apie veiksmingumą, matomas įvairių rūšių veiksmingumo rodiklių derinys. Dėl
duomenų rinkimo ar kitų struktūrinių problemų kasmet atnaujinami ne visi rodikliai. Tai yra šių
rodiklių specifiškumas, o ne kokybės problema. 2021 m. biudžeto projekte tik 1 % rodiklių
informacija nėra prieinama, o 6 % rodiklių informacija yra senesnė nei 2 metų.
Trečia įtrauka. Komisija mano, kad yra keletas kokybinių siektinų reikšmių, kurias galima paversti
kiekybinėmis siektinomis reikšmėmis. Tai buvo padaryta, pavyzdžiui, EŽŪGF rodiklių PVA. Šis
metodas lemia mažesnę procentinę rodiklių, kurių pažangos įgyvendinant siektiną reikšmę
neįmanoma apskaičiuoti, dalį.
Ketvirta įtrauka. Kai kurių programų, pvz., kurioms taikomas pasidalijamasis valdymas, siektinų
reikšmių persvarstymas yra įprastas procesas, siekiant reaguoti į kintančias socialines ir ekonomines
aplinkybes valstybėse narėse arba į finansinių asignavimų pokyčius.
Kalbant apie 1.6 lentelę, programos „Horizontas 2020“ 2 teisiniame pagrinde, pirmą kartą mokslinių
tyrimų ir inovacijų programoje, pateikiamas privalomų pagrindinių veiksmingumo rodiklių, skirtų
naudoti jos vertinimo ir stebėsenos sistemoje, sąrašas. 2015 m, praėjus metams nuo programos
pradžios, Komisija, siekdama kuo didesnio skaidrumo, paskelbė išsamią visų programos „Horizontas
2020“ rodiklių apžvalgą 3. Joje pateiktos jų apskaičiavimui reikalingų duomenų apibrėžtys, rūšis ir
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šaltiniai, pradinės reikšmės, jei tokios yra, ir programos „Horizontas 2020“ pabaigoje nustatytos
siektinos reikšmės, taip pat nurodant laikotarpį, praėjusį nuo programos pabaigos iki projektų išdirbių
ir rezultatų įgyvendinimo.
2021–2027 m. DFP veiksmingumo rodiklių pradinių reikšmių ir siektinų reikšmių apskaičiavimo
metodika bus paskelbta kartu su naujų rodiklių sąrašu.
1.26. Komisija mano, kad šie tikslai yra tarpusavyje susiję ir papildo vienas kitą. Pavyzdžiui, į
tarptautiniu lygmeniu nustatytus su klimatu susijusius tikslus tinkamai atsižvelgiama Sąjungos
politiniuose prioritetuose ir išlaidų programų tiksluose.
1.27. Komisija turi ilgalaikį įsipareigojimą skatinti lyčių lygybę ir naujesnį įsipareigojimą įgyvendinti
darnaus vystymosi tikslus (DVT). Lyčių lygybė remiama įvairiomis ES politikos kryptimis ir
priemonėmis, o 45 iš 60 išlaidų programų dabartiniu programavimo laikotarpiu prisidedama siekiant
DVT. Programų ataskaitose yra du skirsniai, skirti programų indėlio įgyvendinant šiuos prioritetus
ataskaitoms.
Komisija nuolat stengiasi gerinti savo ataskaitų teikimą. Kiek tai susiję su 2021 m. biudžeto projektu,
didesnis dėmesys skirtas DVT skirsniui, siekiant pateikti aiškinamųjų pavyzdžių, kaip kiekviena
programa prisidedama siekiant atitinkamų DVT, ir įrodyti ES biudžeto struktūros ir DVT politikos
suderinamumą.
Be to, kaip paskelbta Komisijos lyčių lygybės strategijoje, Komisija šiuo metu kuria su lyčių lygybe
susijusių išlaidų stebėjimo sistemą programų lygmeniu.
Be programų ataskaitų ir MVVA, Komisija apie šiuos prioritetus teikia ataskaitas ir kituose
leidiniuose (pvz., Eurostato DVT stebėsenos ataskaitoje, įskaitant 5-ąjį DVT dėl lyčių lygybės).
1.28. Komisija palankiai vertina teigiamą EAR vertinimą dėl to, kad PVA buvo įtraukta kaip MVVA
priedas. Komisija mano, kad šiuo patobulinimu stiprinama biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir
biudžeto procedūrų sąsaja.
1.30. Pirma įtrauka. Patikimo finansų valdymo principai (veiksmingumas, efektyvumas ir
ekonomiškumas) yra svarbūs Komisijos finansų valdymo aspektai. Į tai iš esmės atsižvelgiama ES
biudžeto metinės valdymo ir veiksmingumo ataskaitos 1 ir 2 skirsniuose.
Veiksmingumas susijęs su programos tikslų įgyvendinimo lygiu, todėl jis plačiau aptariamas
veiksmingumo ataskaitose. Informacija apie programų ekonomiškumą ir veiksmingumą kasmet nėra
prieinama. Šiuos aspektus daugiausia lemia reglamentavimo sistema ir jie paprastai vertinami ilgesniu
laikotarpiu.
1.32. Išorės veiksnių poveikis priklauso nuo ES išlaidų programos ypatumų.
Pavyzdžiui, programa „Horizontas 2020“ veikia iš esmės stabilioje aplinkoje ir išorės veiksniai jai
daro mažesnį poveikį nei kitoms programoms. Tačiau, kalbant apie tokias krizes kaip COVID-19
pandemija, moksliniai tyrimai ir inovacijos buvo viena iš pirmųjų politikos sričių, iš kurių buvo
tikimasi reagavimo taikant visapusišką požiūrį. Kaip nurodyta 2021 m. biudžeto projekto programos
ataskaitoje, buvo įrodytas programos „Horizontas 2020“ gebėjimas greitai reaguoti į pandemijos
krizę, sutelkiant iš viso daugiau kaip 1 mlrd. EUR diagnostikai, gydymui ir vakcinoms kurti.
1.34. Komisija palankiai vertina teigiamą EAR išvadą dėl sistemingai pateikiamų veiksmingumo
vertinimo skirsnių ir toliau sieks, kad artimiausiais metais veiksmingumo ataskaitos būtų dar labiau
tobulinamos.
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1.35. Komisija pažymi, kad, atsižvelgiant į atitinkamą programą, galėtų būti tikslingiau
veiksmingumo vertinimo skirsnyje dėmesį skirti visai programai arba tam tikroms programos
kryptims ar ramsčiams, kuriais pergrupuojami keli konkretūs tikslai.
Programos „Horizontas 2020“ atveju 2021 m. biudžeto projekto programos ataskaitos veiksmingumo
vertinimo skirsnyje programos veiksmingumo analizė suskirstyta pagal ramsčius (pažangus mokslas,
pramonės pirmavimas, visuomenės uždaviniai). Joje taip pat pateikiami rodikliai ir, atsižvelgiant į
turimus duomenis, pažanga įgyvendinant siektinas reikšmes ir tarpines reikšmes, susijusias su visais
18 konkrečių tikslų.
2021 m. biudžeto projekto EŽŪGF programos ataskaitoje pateikiama kokybinė informacija apie visus
tris bendruosius tikslus ir apie 1, 2, 3 ir 8 konkrečius tikslus, taip pat kiekybinė informacija apie visus
konkrečius tikslus.
2021 m. biudžeto projekto EKP programos ataskaitos skirsnyje, susijusiame su kiekvienu konkrečiu
tikslu, pateikiama naujausio veiksmingumo rodiklio duomenų analizė. Išsamią informaciją apie
veiksmingumą Komisija taip pat skelbia metinėje ES išorės veiksmų finansavimo priemonių
įgyvendinimo ataskaitoje .
1.36. Apskritai Komisija mano, kad programų ataskaitose ir PVA pateikta informacija tinkamai
atsižvelgiama į veiksmingumo skirsnių nurodymus. Remdamasi šių metų pirmosios veiklos metu
įgyta patirtimi, Komisija sieks toliau gerinti ataskaitų teikimą, įskaitant ataskaitas apie įgyvendinimo
uždavinius, kitų metų programų ataskaitose ir PVA. Tai susiję tiek su išsamios veiksmingumo
analizės ir glausto bei aiškaus vertinimo pateikimu, tiek su informacijos pateikimo supaprastinimu
įgyvendinimo ir veiksmingumo vertinimo skirsniuose.
1.39. Komisija palankiai vertina EAR išvadą, kad jos teikiamos ataskaitos tapo labiau suderintos.
Komisija mano, kad MVVA ir programos veiksmingumo apžvalgoje, kuri dabar yra neatskiriama
MVVA dalis, pateikiamas darnus visų programų veiksmingumo vaizdas, įtraukiant politikos sričių,
kurias galima toliau tobulinti, pavyzdžius, taip pat turint omenyje su Komisijos pasiūlymais dėl naujos
kartos programų susijusią įgytą patirtį.
1.5 langelis. Darnaus ataskaitų teikimo programų ataskaitose ir PVA pavyzdžiai
Programos „Horizontas 2020“ atveju programos ataskaitoje nurodomi iššūkiai, su kuriais programa
vis dar susiduria, pavyzdžiui, poreikis gerinti padėtį rinką kuriančių inovacijų srityje, mažinti
inovacijų atotrūkį ir skatinti pramonės pirmavimą. Be to, investicijų į klimato politiką siektina
reikšmė dar neįgyvendinta.
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
1.40. Komisija palankiai vertina EAR išvadą, kad jos ataskaitų apie veiksmingumą teikimas ir toliau
gerėja. Šis gerėjimas susijęs su PVA sukūrimu ir vėlesniu integravimu į MVVA, veiksmingumo
vertinimo skirsnių įtraukimu į programų ataskaitas ir PVA, taip pat su darnesnėmis ataskaitomis,
įskaitant tiek teigiamus, tiek neigiamus aspektus.
Komisija sieks, kad kitų metų ataskaitos būtų toliau tobulinamos. Pirmaisiais naujosios DFP
laikotarpio metais Komisija programų ataskaitose ir PVA pateiks ataskaitą apie svarbiausius 2014–
2020 m. laikotarpio rodiklius, taip pat pateiks išsamią informaciją apie 2021–2027 m. programas, o
MVVA bus pateikta informacijos santrauka.
1.42. Komisija ir toliau remsis valstybių narių ir kitų partnerių ar organizacijų pateikta veiksmingumo
informacija, todėl ji negali visiškai kontroliuoti ar užtikrinti veiksmingumo informacijos patikimumo.
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Tačiau Komisija sutinka, kad svarbu nuolat gerinti į programų ataskaitas ir MVVA įtrauktos
veiksmingumo informacijos kokybę. Komisija yra įsipareigojusi teikti kokybišką veiksmingumo
informaciją, kuriai nurodymuose ir rengiant veiksmingumo ataskaitas skiriamas didelis dėmesys.
1.43. Finansiniame reglamente reikalaujama, kad Komisija pateiktų ataskaitas apie visus rodiklius,
nustatytus išlaidų programų teisiniuose pagrinduose.
Dėl duomenų rinkimo ar kitų struktūrinių problemų kasmet atnaujinami ne visi rodikliai. Tai yra šių
rodiklių specifiškumas, o ne kokybės problema. 2014–2020 m. DFP ciklo pabaigoje gaunama daugiau
informacijos apie veiksmingumą, ypač apie rezultatų ir poveikio rodiklius.
Šiais metais Komisija toliau gerino informacijos apie veiksmingumą kokybę, pavyzdžiui, PVA
apskaičiuodama pažangą įgyvendinant siektiną reikšmę, įtraukdama pradines reikšmes (kai tinkama)
ir taikydama nuoseklesnį formulių naudojimo metodą.
Komisija pažymi, kad reikia atsižvelgti į įgyvendinamumo ir išlaidų aspektus, taip pat į tai, kad
reikalaujama atitinkamo, visų pirma, valstybių narių ir paramos gavėjų įsipareigojimo laiku pateikti
aukštos kokybės duomenis.
1.45. Patikimo finansų valdymo principai (veiksmingumas, efektyvumas ir ekonomiškumas)
aptariami ES biudžeto metinės valdymo ir veiksmingumo ataskaitos 1 ir 2 skirsniuose.
Veiksmingumu nagrinėjamas programos tikslų įgyvendinimo lygis, todėl jis plačiau aptariamas
veiksmingumo ataskaitose. Informacija apie programų ekonomiškumą ir veiksmingumą kasmet nėra
prieinama. Šiuos aspektus daugiausia lemia reglamentavimo sistema ir jie paprastai vertinami ilgesniu
laikotarpiu.
Metinių veiksmingumo ataskaitų tikslas – ne pateikti nuodugnų ir išsamų kiekvieno iš programos
tikslų ir veiksnių, darančių poveikį programai, vertinimą, o nurodyti visą programos veiksmingumą,
pateikiant įspėjimą, jei tam tikriems aspektams reikia skirti ypatingą dėmesį. Atsižvelgiant į tai, išorės
veiksnių analizė metinėse ataskaitose turėtų būti proporcinga.
Vis dėlto Komisija pripažįsta išorės veiksnių vaidmenį darant įtaką bendram programos
veiksmingumui. Ji pripažįsta, kad reikia užtikrinti, jog kiekybinė analizė būtų papildyta pagrindinių
kokybinių aspektų vertinimu, atsižvelgiant į atitinkamos programos ypatybes. Atsižvelgdama į tai,
Komisija sieks į būsimo ataskaitų teikimo ciklo programų ataskaitas įtraukti sistemingesnę išorės
veiksnių analizę.
1.46. Komisija palankiai vertina EAR pripažinimą, kad nauji veiksmingumo vertinimo skirsniai
programų ataskaitose ir PVA yra didelis teigiamas žingsnis siekiant aiškesnių, skaidresnių ir
visapusiškesnių metinių ataskaitų apie programos veiksmingumą. Komisija yra įsipareigojusi nuolat
gerinti savo ataskaitų kokybę. Šiais metais įgyta patirtis leis Komisijai artimiausiais metais patobulinti
šį skirsnį.
1.47. Komisija palankiai vertina EAR išvadą, kad jos teikiamos ataskaitos tapo labiau suderintos.
Komisija toliau sieks tobulinti kitų metų ataskaitas ir, remdamasi šiais metais įgyta patirtimi, pritaikys
biudžeto aplinkraštį.
1 rekomendacija. Komisija pritaria 1 rekomendacijai.
Komisija ketina toliau teikti informaciją apie 2014–2020 m. programų užbaigimą, atsižvelgdama į
metus, kuriems nustatytos galutinės programų siektinos reikšmės (daugeliu atvejų – 2023 m.). Iki to
laiko bus atlikta didžioji dalis mokėjimų, skirtų 2014–2020 m. programoms užbaigti. Komisija
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nutrauks ataskaitų teikimą, kai tik susijusi informacija nebebus naudinga. Komisija taip pat pateiks
2014–2020 m. programų galutinių vertinimų rezultatų ataskaitą.
2 rekomendacija. Komisija pritaria 2 rekomendacijai.
Komisija yra įsipareigojusi teikti kokybišką veiksmingumo informaciją, kuriai nurodymuose ir
rengiant veiksmingumo ataskaitas skiriamas didelis dėmesys. Komisija pasirengusi, kai įmanoma,
gerinti teikiamos informacijos patikimumą ir kokybę ir aiškiai nurodyti visus su programų ataskaitose
ir MVVA pateiktos informacijos patikimumu susijusius probleminius klausimus. 2021–2027 m. DFP
leis Komisijai toliau daryti pažangą šioje srityje. Tačiau Komisija negali visiškai kontroliuoti ar
užtikrinti kitų subjektų teikiamos informacijos apie veiksmingumą patikimumo.
3 rekomendacija. Komisija pritaria 3 rekomendacijai.
Komisija atkreipia dėmesį į RPV (reglamentavimo patikros valdybos) tikrinimo svarbą siekiant
pagerinti atrinktų vertinimų kokybę ir svarbų patirties, įgytos atliekant RPV tikrinimą, sklaidos
vaidmenį visuose vertinimuose, kad būtų išvengta galimų pradinės metodikos struktūros trūkumų.
Komisija rems šią sklaidą toliau organizuodama mokymus ir teikdama vidaus gaires kartu su pačios
RPV vykdoma informavimo veikla.
4 rekomendacija. Komisija pritaria 4 rekomendacijai.
Komisija pagerins 2021–2027 m. DFP rodiklių veiksmingumo ataskaitų skaidrumą ir kokybę,
informuodama, inter alia, apie pagrindinių duomenų šaltinius ir siektinoms reikšmėms nustatyti
naudotą metodiką. Ši informacija bus įtraukta į 2022 m. biudžeto projekto dokumentų rinkinį.
5 rekomendacija. Komisija tebėra įsipareigojusi teikti kokybišką informaciją apie veiksmingumą.
Artimiausiais metais ji toliau sieks tolesnių patobulinimų teikdama nurodymus ir rengdama
veiksmingumo ataskaitas.
a) Komisija pritaria 5 rekomendacijos a punktui.
Informacija apie programų ekonomiškumą ir veiksmingumą kasmet nėra prieinama. Šiuos aspektus
daugiausia lemia reglamentavimo sistema ir jie paprastai vertinami ilgesniu laikotarpiu.
Kai informacija bus prieinama, Komisija pagerins ataskaitų apie veiksmingumą ir ekonomiškumą
teikimą. Tokia informacija įtraukta, pavyzdžiui, į ES metinės valdymo ir veiksmingumo ataskaitos 1
ir 2 skirsnius.
b) Komisija pritaria 5 rekomendacijos b punktui.
Komisija pripažįsta išorės veiksnių vaidmenį darant įtaką bendram programos veiksmingumui. Ji
pripažįsta, kad reikia užtikrinti, jog kiekybinė analizė būtų papildyta pagrindinių kokybinių aspektų,
įskaitant išorės veiksnius, vertinimu, atsižvelgiant į atitinkamos programos ypatybes.
Metinių veiksmingumo ataskaitų tikslas – nurodyti visą programos veiksmingumą. Todėl Komisija
sieks į būsimo ataskaitų teikimo ciklo programų ataskaitas įtraukti sistemingesnę reikšmingų išorės
veiksnių, kurie gali turėti įtakos programų veiksmingumui, analizę, jei tai yra susiję ir turima
duomenų.
c) Komisija pritaria 5 rekomendacijos c punktui.
Programų ataskaitose ir PVA Komisija pateikia programų veiksmingumo vertinimus.
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Be to, 2022 m. biudžeto projekto programų ataskaitose Komisija ketina sistemingai teikti ataskaitas
apie tai, ar sėkmingai įgyvendinamos veiksmingumo rodiklių siektinos reikšmės.
d) Komisija pritaria 5 rekomendacijos d punktui.
Komisija yra įsipareigojusi nuolat gerinti veiksmingumo ataskaitų kokybę. Šiais metais (2021 m.
biudžeto projektas) programų ataskaitose ir PVA pirmą kartą buvo įtrauktas konkretus veiksmingumo
vertinimo skirsnis. Remdamasi šiais metais įgyta patirtimi, Komisija pateiks konkretesnių nurodymų
ir į tolesnių metų biudžeto aplinkraštį įtrauks gerąją patirtį, siekdama toliau gerinti veiksmingumo
vertinimo skirsnio kokybę.
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KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ ATSKAITOS „ES
BIUDŽETO VEIKSMINGUMAS. PADĖTIS 2019 M. PABAIGOJE“ PASTABAS
2 SKYRIUS. KONKURENCINGUMAS AUGIMUI IR DARBO VIETŲ KŪRIMUI
SKATINTI
PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“. ĮVADAS
Jau daugiau nei 35 metus ES intervencijos vykdant vieną po kitos vykstančias ES mokslinių tyrimų ir
inovacijų bendrąsias programas vykdomos tada, kai ES mastu reikia padaryti daugiau nei vien tik
nacionaliniu ar regioniniu mastu. Jas vykdant galima dalytis rizika ir išvengti pastangų dubliavimosi
tarp šalių, telkiant ir pritraukiant išteklius taip, kad susidarytų kritinė masė. Tai daroma siekiant
geriau, greičiau ar efektyviau pasiekti bendrus tikslus. Jomis daugiausia remiamas bendradarbiavimas
ir pažangumu grįsta konkurencija šalyse – taip įveikiamos geografinės, sektorių ar dalykinės ribos.
Mokslinių tyrimų ir inovacijų projektai yra ilgalaikės pastangos, grindžiamos daugybe bandymų ir
klaidų procesų, o konkretūs rezultatai dažnai gaunami tik po 15–20 metų ir jie dažnai nukrypsta nuo
pradinių idėjų ir lūkesčių. Todėl šių investicijų veiksmingumas turi būti vertinamas tokiu būdu ir
laiku, kad neatgrasytų nuo netikslinių mokslinių tyrimų, rizikos prisiėmimo ir novatoriško elgesio.
Todėl šių investicijų išdirbių, rezultatų ar poveikio rodiklių analizė turi būti susieta su kokybine
informacija.
„Horizontas 2020“ yra patraukli ir veiksminga programa, gerai suderinta viduje ir labai tinkama
nustatytiems poreikiams ir uždaviniams, kuria sukuriama aiški ES pridėtinė vertė vykdant pažangumu
grįstus, tarpvalstybinius bendradarbiavimo ir judumo veiksmus. Dėl patrauklumo mokslo
bendruomenei ši programa yra pernelyg paklausi.
Programa „Europos horizontas“ siekiama tolesnio supaprastinimo: daugiau naudojamasi fiksuotųjų
sumų finansavimu, taip sukuriant racionalią ir lengviau suprantamą Europos partnerystės aplinką,
kurioje dalyvauja valstybės narės, pramonė, pilietinė visuomenė ir finansavimo fondai. Siūlomose
sanglaudos politikos taisyklėse pagal naująją DFP numatomos specialios lėšų perkėlimo tarp ES
finansavimo programų taisyklės, taip sustiprinant, inter alia, programos „Europos horizontas“ ir
sanglaudos politikos fondų sąveiką. Galiausiai, programoje „Europos horizontas“ bus įdiegta nauja
poveikio stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistema, grįsta aiškiai apibrėžtais pagrindiniais poveikio
keliais ir patikslintu tinkamų rodiklių, metodikos ir pradinių reikšmių rinkiniu.
PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“
2.12. Komisija pažymi, kad atrinkti rodikliai yra konteksto rodikliai, todėl iš jų matyti tik netiesioginis
programos poveikis bendrajam tikslui ir jais nevertinami programos „Horizontas 2020“ rezultatai.
Komisija pažymi programos „Horizontas 2020“ svarbą siekiant strategijos „Europa 2020“ mokslinių
tyrimų ir plėtros tikslo. Tačiau ji primena, kad „Horizontas 2020“ sudaro mažiau nei 10 % visų
viešųjų investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą ES. Todėl, norint pasiekti šį tikslą, visų pirma reikėtų
didesnių viešųjų ir privačių investicijų nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.
2.4 diagrama. Komisija mano, kad apskritai visi programos ataskaitose pateikiami veiksmingumo
rodikliai atitinka programos tikslus.
DFP laikotarpio pradžioje nustačius siektinas reikšmes, kyla būdinga rizika, kad per visą programos
laikotarpį siektinas reikšmes pasiekti taps lengviau arba sunkiau. Taip galėtų būti dėl veiksnių, už
kuriuos atsako Komisija, valstybės narės, kiti partneriai ir organizacijos, arba dėl išorės veiksnių.
Rodikliai patys savaime nebūtinai atspindi programos tikslų pasiekimą.
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Todėl tai, kad rodiklis „įgyvendinamas pagal planą“ (arba ne), kad būtų pasiekta jo siektina reikšmė,
nebūtinai reiškia, jog pati programa įgyvendinama pagal planą (arba ne), kad pasiektų savo tikslus.
Rodiklio duomenys visada turėtų būti analizuojami kartu su kita kiekybine ir kokybine informacija
tam, kad būtų galima įvertinti programos veiksmingumą.
2.5 diagrama. Komisija pažymi, kad iš trijų pasirinktų rodiklių matyti tik netiesioginis programos
poveikis bendrajam tikslui.
2.13. Komisija įvertins siektinas rodiklių reikšmes, palyginti su pasiekimais praėjus keleriems metams
po 2020 m., kai bus baigta dauguma finansuojamų veiksmų. Priklausomai nuo rodiklio, tarpiniai
projekto rezultatai ne visada pateikiami tinkamai ar laiku, todėl jie neįskaičiuojami į nustatytas
tarpines ar siektinas reikšmes.
2.14. Komisija pažymi, kad dėl supaprastinimo ir įgyvendinimo užduočių pavedimo vykdomosioms
įstaigoms, padidėjo programos efektyvumas.
2.1 langelis. Mūsų požiūris į programos „Horizontas 2020“ supaprastinimo priemones
Komisijos nuomone, Europos Audito Rūmų ataskaitoje pateikti teigiami audito metu nustatyti faktai
patvirtina nuolatines Komisijos pastangas supaprastinti procesą. Atsižvelgdama į Europos Audito
Rūmų rekomendaciją toliau siekti supaprastinimo, Komisija sukūrė bandomuosius programos
„Horizontas 2020“ fiksuotųjų sumų projektus ir rengė įvairaus formato ir turinio komunikacijos
kampanijas, skirtas konkrečioms auditorijoms, pavyzdžiui, MVĮ ir naujokams, kurie, atrodo, dažniau
daro klaidų teikdami išlaidų deklaracijas. Nauja 2021–2027 m. bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų
programa „Europos horizontas“ sieks dar daugiau, nes bus įgyvendinamos naujos iniciatyvos,
pavyzdžiui, bus plačiau pripažįstama dažniausiai naudojama valdymo apskaitos praktika ir labiau
naudojamos supaprastintos dotacijų formos, remiantis programos „Horizontas 2020“ bandomųjų
fiksuotųjų sumų projektų patirtimi ir pamokomis. Kartu paramos gavėjams užtikrinamas tęstinumas ir
nuoseklumas išlaikant bendro taisyklių rinkinio principą ir patikrintą programos „Horizontas 2020“
finansavimo modelį.
2.15. Komisija sutinka su nuomone, kad didelis programos dėmesys bendradarbiavimo,
tarpvalstybiniams moksliniams tyrimams ir inovacijoms sukuria aiškią ES pridėtinę vertę.
2.16. Komisija reguliariai praneša apie sunkumus ir prarastas galimybes, kylančias dėl šios padėties.
Komisija apgailestauja dėl žemo sėkmingų pasiūlymų lygio, kurį iš dalies lėmė sumažėjusios
nacionalinės viešosios investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas daugelyje valstybių narių. Kita
vertus, pernelyg didelė paklausa ir didelė konkurencija dėl dotacijų yra būdas pasiekti pažangumą,
kartu užtikrinant aukštą atrinktų projektų kokybę, ir įrodo programos patrauklumą.
2.17. Pažangumo ženklas buvo pirmasis bandymas sukurti konkrečias programos „Horizontas 2020“
ir fondų sąsajas 1. Komisija primena, kad pažangumo ženklas pripažįstamas nacionalinių ir regioninių
valdžios institucijų nuožiūra. Komisija neturi teisės ir neketina priverstinai užtikrinti tokio
pripažinimo, nors ji kiekviena proga skatina jį naudoti. Nors ši iniciatyva buvo gana sėkminga,
Komisija sutinka, kad poveikis buvo ribotas. Tačiau tai palengvins programos „Europos horizontas“ ir
fondų susiejimą, atsižvelgiant į būsimą Bendrųjų nuostatų reglamentą.
1

LT

ESI fondai yra Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), Europos socialinis fondas (ESF) ir Sanglaudos
fondas (CF).
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2.18. Komisija sutinka su nuomone, kad programos trijų ramsčių struktūra yra naudinga programos
veiksmų suderinamumui. Tarpiniame programos „Horizontas 2020“ vertinime nustatytos problemos
visų pirma nulėmė programos „Europos horizontas“ racionalizuotą ir lengviau suprantamą Europos
partnerystės aplinką, apimančią valstybes nares, pramonę, pilietinę visuomenę ir finansavimo fondus 2.
Be to, siūlomose sanglaudos politikos taisyklėse pagal naująją DFP numatomos specialios lėšų
perkėlimo tarp ES finansavimo programų ir priemonių (pavyzdžiui, iš ERPF ar ESF+ į programą
„Europos horizontas“ ir atvirkščiai) taisyklės, taip sustiprinant ES programų sąsajas.
2.19 Užbaigus tik nedidelę dalį programos „Horizontas 2020“ projektų, šiame etape sunku pateikti
išsamią informaciją apie programos efektyvumą. Tai artimiausiais metais vyks palaipsniui. Komisija
pažymi, kad iš riboto turimo programos „Horizontas 2020“ išdirbio jau matyti pažanga siekiant
programos tikslų. Išsamesnis efektyvumo vertinimas bus atliekamas per programos
„Horizontas 2020“ baigiamąjį vertinimą, numatytą 2023 m., įvertinant ilgalaikį ankstesnės programos
BP 7 poveikį, remiantis kiekybine ir kokybine analize.
2.25. Komisija sutinka, kad patentų paraiškų skaičiaus tikslas, remiantis tarpiniais BP 7 duomenimis,
galėjo būti pervertintas. Nors suteiktų patentų skaičiaus rodiklis yra geresnis veiksmingumo rodiklis,
išsamūs duomenys apie programą „Horizontas 2020“ bus prieinami tik praėjus keleriems metams po
jos užbaigimo. Pavyzdžiui, Europos patento išdavimo procedūra trunka maždaug nuo trejų iki
penkerių metų nuo paraiškos pateikimo dienos. Vykdoma veikla, siekiant pagerinti programos
„Europos horizontas“ duomenų rinkimą, remiantis IT plėtra ir sustiprintu požiūriu į ataskaitas apie
sklaidą ir panaudojimą.
2.26. Komisija primena, kad neturint jokių svarbių duomenų nebuvo įmanoma nustatyti šio rodiklio
siektinos reikšmės ar tarpinės reikšmės. Tačiau, sistemiškai rinkdama svarbius duomenis, Komisija
galės nustatyti tinkamas programos „Europos horizontas“ tarpinę ir siektiną reikšmes.
2.27. Komisija pažymi, kad veiksmams pagal pramonės pirmavimo ramstį būdinga tinkama
orientacija į rinką ir jie yra populiarūs tarp pareiškėjų, įskaitant MVĮ. Kalbant apie MVĮ, Komisija
primena, kad programos „Horizontas 2020“ finansavimo dalis, skirta MVĮ, iki 2019 m. pabaigos
pasiekė 24,74 %: viršijo 20 % tikslą, nustatytą 2020 metams, ir buvo daug didesnė už atitinkamą BP 7
dalį – 17 %. Kliūtys taikymo etapu nesutrukdė šio reikšmingo MVĮ dalyvavimo lygio padidėjimo,
siejamo su didelėmis pastangomis pritraukti MVĮ į programą ir su paprastesne jų dalyvavimo tvarka.
Komisija suvokia vis dar esamą naštą, su kuria susiduria MVĮ įgyvendindamos projektus, ir nuolat
sprendžia šias problemas organizuodama tikslines komunikacijos kampanijas.
2.28. Komisija pažymi, kad didelio masto projektai, finansuojami iš pramonės pirmavimo veiksmų,
sukuria aiškią ES pridėtinę vertę.
2.29. Komisija patvirtina, kad tikslai yra nustatyti visam visuomenės uždavinių ramsčiui ir įvertinti jų
pasiekimą galima tik baigus visus pagal šį ramstį finansuojamus veiksmus. Dabartinės kiekvieno
konkretaus tikslo vertės pateikiamos tik informaciniais tikslais. Komisija svarstys, kaip ateityje
patobulinti šį pateikimą.

2

LT

SWD(2018) 307 final, 3.2 skirsnis

LT

307
2.33. Komisija džiaugiasi pastebėjimu, kad visi įvertinti projektai atitinka programos tikslą ir taikomą
darbo programą. Be ataskaitų teikimo pagal konkretų tikslą, Komisija kuria vartotojo nustatytą
portfelio ataskaitų teikimo sistemą, kurioje projektai grupuojami pagal jų portfelio svarbą ir
atitinkamai pateikiami bendri rezultatai ir išdirbis. Tokiu būdu Komisija galės tinkamai pranešti apie
Sąjungos indėlį ne tik į kiekvieną konkretų programos tikslą, bet ir į mokslinių tyrimų sritis,
apimančias daugiau nei vieną konkretų tikslą.
2.34. Daugumos mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų atveju numatyti išdirbiai ir rezultatai buvo
pasiekti. Nepaisant to, jie yra rizikingi ir neaiškūs. Yra įdiegtas projekto stebėsenos procesas, kurį
vykdant vertinama pažanga įgyvendinant projektus ir, jeigu reikia, imamasi atitinkamų veiksmų.
Tačiau ne visada įmanoma iš anksto užtikrinti, kad mokslinius ir technologinius tikslus pavyks
pasiekti.
2.35. Komisija palankiai vertina tai, jog Europos Audito Rūmai pripažįsta, kad mokslinių tyrimų ir
inovacijų srityje tarp projektų finansavimo, rezultatų pateikimo ir poveikio vertinimo iš esmės turi
praeiti nemažai laiko. Siektinas rodiklių reikšmes galima įvertinti tik praėjus keleriems metams po
2020 m., kai bus pasibaigę dauguma finansuojamų veiksmų. Atliekant programos „Horizontas 2020“
baigiamąjį vertinimą, numatytą 2023 m., bus atliktas išsamus programos veiksmingumo vertinimas,
įskaitant BP 7 ilgalaikio poveikio analizę. Nors Komisija sutinka su pastebėtais kai kurių
veiksmingumo rodiklių apribojimais, ji norėtų priminti, kad tarpiniai duomenys ir programos
įgyvendinimo bei veiksmingumo rezultatai yra prieinami internete ir atnaujinami beveik realiu laiku
kartu su paskelbta periodine pagrindinių programos „Horizontas 2020“ aspektų analize.
2.36. Komisija palankiai vertina Europos Audito Rūmų išvadą, kad nėra jokių požymių, jog
veiksmingumui kiltų rizika, o pasisekusių projektų pavyzdžių yra daug. Ji taip pat sutinka su Europos
Audito Rūmų nuomone, kad programos „Horizontas 2020“ biudžeto nepakanka, kad būtų patenkinta
pernelyg didelė paklausa. Kita vertus, pernelyg didelė paklausa ir didelė konkurencija dėl dotacijų yra
būdas pasiekti pažangumą, kartu užtikrinant aukštą atrinktų projektų kokybę, ir įrodo programos
patrauklumą. Kalbant apie programos efektyvumą, Komisija primena, kad dėl supaprastinimo ir
įgyvendinimo užduočių pavedimo vykdomosioms įstaigoms padidėjo programos efektyvumas.
2.37. Komisija palankiai vertina Europos Audito Rūmų išvadas dėl programos svarbos,
suderinamumo ir ES pridėtinės vertės. Kalbant apie suderinamumą, tarpiniame programos
„Horizontas 2020“ vertinime nustatytos problemos visų pirma nulėmė programos „Europos
horizontas“ racionalizuotą ir lengviau suprantamą Europos partnerystės aplinką, apimančią valstybes
nares, pramonę, pilietinę visuomenę ir finansavimo fondus. Be to, siūlomose sanglaudos politikos
taisyklėse pagal naująją DFP numatomos specialios lėšų perkėlimo tarp ES finansavimo programų ir
priemonių taisyklės, taip sustiprinant ES programų sąsajas.
2.38. Metinė valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita yra aukšto lygio santrauka; joje apibendrinama,
kaip ES biudžetas padėjo siekti Europos Sąjungos politinių prioritetų ir pagrindinių rezultatų, pasiektų
vykdant ES biudžetą. Siekdama pagerinti su ES išlaidų programomis susijusio veiksmingumo
pateikimą, Komisija priede pateikia programos veiksmingumo apžvalgą, kurioje apibendrinami
pagrindiniai programos ataskaitos teiginiai apie veiksmingumą. Ataskaitoje pateikiama išsamesnės
informacijos apie veiksmingumą.
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EUROPOS STRATEGINIŲ INVESTICIJŲ FONDAS. ĮVADAS
Investicijų skatinimas ir darbo vietų kūrimas yra vieni svarbiausių Komisijos prioritetų. Nuo
pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės pradžios Europos Sąjungoje investicijų lygis nuolat žemas.
Visų pirma 2014 m. investicijų lygis buvo smarkiai sumažėjęs ir nesiekė ilgalaikio istorinio vidurkio.
Reaguodama į prislopusį investavimą, 2014 m. lapkričio mėn. Komisija pradėjo vykdyti Investicijų
planą Europai.
Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) yra paklausa grindžiama priemonė, siūlanti grąžintiną
paramą galutiniams gavėjams. Taigi jo veikla labai priklauso nuo rinkos sąlygų ir esamo rinkos
nepakankamumo, susijusių su investicijų finansavimu. Todėl ESIF veiksmingumas matuojamas
vertinant, ar pasiekti jo pagrindiniai tikslai ir uždaviniai, kaip numatyta ESIF reglamente.
Iki 2020 m. liepos mėn. ESIF sėkmingai padėjo sumažinti investicijų deficitą – tai pasiekta ES
sutelkus 524,4 mlrd. EUR 3.. Remiantis patvirtintais projektais, ESIF iki savo investicijų laikotarpio
pabaigos viršijo tikslą. ESIF taip pat pasiekė visus kitus pagrindinius tikslus. Fondo lėšomis buvo
remiamos investicijos visose ES valstybėse narėse ir visose prioritetinėse srityse. ESIF daugiau nei
1,4 mln. MVĮ suteikė geresnių galimybių gauti finansavimą. Be to, daugiau nei 40 % investicijų pagal
infrastruktūros ir inovacijų liniją skiriama klimato politikos veiksmams, siekiant ESIF 2.0 klimato
tikslo.
Beprecedentė ekonomikos krizė, kurią sukėlė COVID-19 pandemija, pabrėžia ES finansavimo ir
paramos investicijoms svarbą. Reikia ir toliau stengtis sugrąžinti ilgalaikių tvarių investicijų
tendenciją ir svarbiausia – pašalinti pandemijos sukeltą ekonominę suirutę. Taigi Komisija siūlo, tarp
kitų iniciatyvų, pagal kitą daugiametę finansinę programą toliau įgyvendinti investicijų rėmimo
programą, t. y. programą „InvestEU“.
EUROPOS STRATEGINIŲ INVESTICIJŲ FONDAS
2.49. Rodiklis „ESIF finansavimo pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją dalis, kuria remiami
projekto komponentai, prisidedantys prie klimato politikos veiksmų“ taip pat galėtų būti laikomas
rezultato rodikliu, nes jis apskaičiuojamas pagal faktinių projekto išlaidų, kuriomis remiami klimato
politikos veiksmai, sumą. Atsižvelgiant į tai, kad pagal ESIF sutelktos investicijos skaičiuojamos
remiantis projekto išlaidomis, rodikliu vertinamos konkrečios investicijos, kurios, tikėtina, bus
vykdomos vykdant klimato politikos veiklą, kaip visų numatomų investicijų dalis.
Be to, rezultatų rodikliu taip pat galėtų būti laikomas Europos investicijų projektų portale (EIPP)
paskelbtų projektų skaičiaus rodiklis. Remiantis ESIF reglamentu, EIPP tikslas – portalas turėtų būti
„kuriamas visų pirma matomumo investuotojams ir informavimo tikslais“. Paskelbus projektą portale,
šis projektas yra matomas potencialiems investuotojams visame pasaulyje.
2.11 diagrama. Komisija mano, kad apskritai visi į programos ataskaitas įtraukti veiksmingumo
rodikliai yra susiję su programos tikslais.
DFP laikotarpio pradžioje nustačius siektinas reikšmes, kyla būdinga rizika, kad per visą programos
laikotarpį siektinas reikšmes pasiekti taps lengviau arba sunkiau. Taip galėtų būti dėl veiksnių, už
kuriuos atsako Komisija, valstybės narės, kiti partneriai ir organizacijos, arba dėl išorės veiksnių.
Rodikliai patys savaime nebūtinai atspindi programos tikslų pasiekimą.
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Todėl tai, kad rodiklis „įgyvendinamas pagal planą“ (arba ne), kad būtų pasiekta jo siektina reikšmė,
nebūtinai reiškia, jog pati programa įgyvendinama pagal planą (arba ne), kad pasiektų savo tikslus.
Rodiklio duomenys visada turėtų būti analizuojami kartu su kita kiekybine ir kokybine informacija
tam, kad būtų galima įvertinti programos veiksmingumą.
2.50. Rizikos lygis yra papildomumo kriterijų dalis ir taikomas visam portfelio lygiui. ESIF operacijų
didesnės rizikos rodiklis jau pateikiamas EIB Komisijai pagal ESIF reglamentą teikiamose
ataskaitose, nurodant EIB specialiosios veiklos dalį. [Kaip Europos Audito Rūmai pripažino 2.57 ir
2.58 dalyse, didesnis projektų rizikos pobūdis buvo dokumentuotas, inter alia, 2019 m. Europos
investicijų banko ESIF ataskaitoje ir Komisijos nepriklausomame vertinime.
ESIF yra grindžiamas paklausa ir pagrindinių sričių skverbimasis yra nuolat stebimas. Tačiau
neįmanoma nustatyti sektorių tikslų, nes tai neatitinka ESIF paklausa grindžiamo pobūdžio.
2.52. Rodiklių tikslas yra stebėti pažangą siekiant nustatytų tikslų. Tai, kad tikslas buvo pasiektas,
nereiškia, kad rodiklis turi mažiau vertės. Greita aprėptis ES mastu rodo efektyvų programos
geografinį pritaikymą.
2.55. ESIF daugiklio metodikos tikslas yra visiškai įvertinti operacijos sutelktas investicijas, o ne
priskirti jas tik ESIF.
Sutelktos investicijos atspindi tiksliausią apskaičiuotąją numatomų investicijų vertę, kad jos bus
patvirtintos realiojoje ekonomikoje, o faktinės sumos patikslinamos užbaigus projektus. Taigi iš
esmės yra pateikiamas ex ante sutelktų investicijų vertės įvertis, apskaičiuotas tvirtinant investicijas, ir
tai nėra išpūsta ar pernelyg sumažinta vertė.
ESIF daugiklio apskaičiavimo metodikoje numatyta, kad, nustačius dvigubo skaičiavimo atvejį, klaida
turi būti pašalinta iš karto ir kad tvirtinant investicijas turi būti atsižvelgiama tik į sutelktas
papildomas investicijas. Kalbant apie Europos Audito Rūmų peržiūrėtus atvejus atliekant 2019 m.
ESIF auditą, buvo patvirtinta, jog, laikydamasis metodikos, EIB, vos tik gavęs informaciją apie
dvigubo skaičiavimo atvejį, iš karto ištaisė klaidą.
2.59. Europos Audito Rūmai nurodo griežčiau apibrėžtą audito metu nustatytą faktą, naudodami
kriterijus, kurie viršija ESIF reglamento nuostatas. Atliekant 2018 m. EIB vertinimą atvejų tyrimuose
buvo pateikta unikalių finansinių priemonių pavyzdžių, palyginti su tuo, kas būtų prieinama rinkoje, ir
su tuo, ką EIB galėtų suteikti be ESIF: novatoriški produktai, tokie kaip kvazinuosavas kapitalas,
hibridinės paskolos, rizikos pasidalijimo susitarimai ir skolos priemonės su labai ilgu grąžinimo
terminu.
2.69. Rizikos lygis yra ESIF papildomumo kriterijų dalis ir taikomas visam portfelio lygiui, kaip
paaiškinta atsakyme į 2.50 dalies pastabas. ESIF operacijų didesnės rizikos rodiklis jau pateikiamas
EIB ataskaitose Komisijai, nurodant EIB specialiosios veiklos dalį.
ESIF grindžiamas paklausa, o pagrindinių sričių skverbimasis, nors ir nuolat stebimas, iš esmės
nepriklauso Komisijos ir EIB kontrolei. Tačiau pažanga ir įvairios iniciatyvos buvo pagrįstos
dokumentais.
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KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ ATASKAITOS „ES
BIUDŽETO VEIKSMINGUMAS. PADĖTIS 2019 M. PABAIGOJE“ PASTABAS
„3 SKYRIUS. EKONOMINĖ, SOCIALINĖ IR TERITORINĖ SANGLAUDA“
ĮVADAS
Komisija palankiai vertina Europos Audito Rūmų atliktą ERPF ir Sanglaudos fondo veiksmingumo
ataskaitų auditą. 2014–2020 m. programose daugiausia dėmesio skiriama veiksmingumui ir
intervencijos logikai, taip pat, palyginti su 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, plačiau naudojami
konkretiems fondams skirti bendrieji rodikliai todėl investicinių veiksmų ir išdirbių veiksmingumo
ataskaitos tapo patikimesnės ir nuoseklesnės. Dėl platesnio ES bendrų rodiklių naudojimo 2014–
2020 m. labai pagerinta ES lygmeniu turima informacija apie veiksmingumą. Metinės programų
įgyvendinimo ataskaitos yra gerokai patobulintas informacijos apie veiksmingumą šaltinis. Nors
pažanga, kurią daro valstybės narės ir kuri daroma įgyvendinant veiksmų programas, skiriasi, iš
veiksmingumo duomenų, atspindinčių padėtį 2018 m. pabaigoje, matyti keletas svarbių laimėjimų:
• skirta parama daugiau nei 400 000 įmonių, t. y. daugiau nei dvigubai didesniam skaičiui, palyginti su
2017 m. pabaiga;
• sukurta daugiau kaip 100 000 naujų darbo vietų, palyginti su 40 000 darbo vietų iki 2017 m.;
• daugiau kaip 170 000 namų ūkių suvartoja mažiau energijos – šis skaičius daugiau kaip du kartus
viršija bendrą ankstesnių ketverių metų skaičių;
• 27,5 mln. žmonių naudojasi geresnėmis sveikatos priežiūros paslaugomis, t. y. virš 10 mln. daugiau
nei iki 2017 m. pabaigos.
Siekiant atsižvelgti į ERPF ir Sanglaudos fondo veiksmingumą, reikia atkreipti dėmesį į keletą
konkrečių elementų. ERPF ir Sanglaudos fondo ištekliai skiriami 2014–2020 m., tačiau išlaidos
tinkamos finansuoti iki 2023 m. pabaigos. Taigi ERPF ir Sanglaudos fondo paramos įgyvendinimo
laikotarpis yra 10 metų. Vykdant ilgalaikių investicijų politiką, nuo programavimo, veiksmų atrankos,
įgyvendinimo iki matomų rezultatų visada praeina tam tikras laiko tarpas. Įgyvendinimą dar labiau
pavėlino tai, kad teisės aktų leidėjai vėlai patvirtino 2014–2020 m. sanglaudos politikos teisės aktų
sistemą. Iš ankstesnių duomenų matyti, kad didžioji dalis apčiuopiamų rezultatų pasiekiama tik antroje
programavimo ciklo pusėje. Tai glaudžiai susiję su finansinio įgyvendinimo pažanga, kuri pirmaisiais
įgyvendinimo laikotarpio metais paprastai būna lėta, o vėliau gerokai paspartėja. Tai patvirtina keli
ERPF ir Sanglaudos fondo veiksmingumo rodikliai, iš kurių 2018 m. verčių matyti staigus padidėjimas,
palyginti su bendrais 2014–2017 m. pasiekimais.
Remiantis ankstesniais programavimo laikotarpiais padarytomis išvadomis, susijusiomis su
konkrečiomis programomis, galima nustatyti, kuriuos klausimus 2014–2020 m. laikotarpiu reikia
išnagrinėti iš naujo. Jie nebūtinai rodo veiksmingumą dabartiniu programavimo laikotarpiu.
Kadangi svarbiausias strateginis sanglaudos politikos tikslas yra mažinti teritorinius, ekonominius ir
socialinius skirtumus valstybėse narėse ir tarp jų, įgyvendinant daugiau kaip 300 nacionalinių ir
regioninių veiksmų programų, finansuojamų iš ERPF ir Sanglaudos fondo lėšų, investuojama į
įvairiausius veiksmus, pritaikytus prie konkrečių regionų vystymosi poreikių. Rodikliai, naudojami
nustatant siektinas reikšmes ir teikiant veiksmingumo ataskaitas, yra pritaikyti prie konkrečių veiksmų,
finansuojamų pagal veiksmų programas. Aukštu lygmeniu teikdama veiksmingumo ataskaitas Komisija
daugiausia dėmesio skiria bendriesiems ES lygmeniu apibendrintiems rodikliams, kurie naudojami
daugelyje programų. Bendrieji rodikliai taikomi maždaug 50–60 proc. finansuotų veiksmų. Vertinant
fondų veiksmingumą nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis vienodai svarbūs (nors ir nenaudojami
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Komisijos aukštu lygmeniu teikiamose ataskaitose) yra konkrečių programų rodikliai, nes jie padeda
stebėti konkrečios programos veiksmingumą, atsižvelgiant į konkrečius regioninius poreikius.
Atlikdama veiksmingumo vertinimą, Komisija atsižvelgia į visas veiksmų programose pateiktas
rodiklių pasiekimo reikšmes.
Komisijos nuomone, turimi stebėsenos duomenys rodo, kad, be iki šiol pasiektų svarbių apčiuopiamų
rezultatų, iš fondų paramos įgyvendinimo pažangos matyti geros perspektyvos pasiekti nustatytus
tikslus. Preliminariose išvadose dėl intervencijų, finansuojamų pagal 2014–2020 m. programas,
poveikio, grindžiamose patikimiausiais valstybių narių atliktais vertinimais1, nurodomi teigiami
rezultatai ir pateikiamos rekomendacijos plėtoti intervencijas, siekiant įtvirtinti ir padidinti jų naudą.
ERPF IR SF
3.13. Ankstesniais programavimo laikotarpiais atliekant vertinimo ir audito darbą dėmesys buvo
sutelktas į konkrečias analizuotas programas. Šis darbas nebūtinai atspindi dabartinio programavimo
laikotarpio veiksmingumą.
Kokiu mastu galima įvertinti politikos veiksmų poveikį, priklauso nuo teisiniame pagrinde nustatyto
vertinimų atlikimo laiko ir pobūdžio, taip pat dažnai nuo valstybių narių ir kitų partnerių ar organizacijų
teikiamų duomenų prieinamumo ir kokybės. Atliekant programų poveikio vertinimą svarbu nuolat
atsižvelgti į laiko aspektą, kad būtų palikta užtektinai laiko pamatyti konkretų poveikį. Jei vertinimai
būtų atliekami anksčiau, jie būtų labai riboti, nes dar nebūtų turima konkrečių rezultatų ir (arba) nebūtų
matoma konkretaus poveikio.
Komisija mano, kad vertinimų atlikimo laikas yra tinkamai suderintas, kad būtų galima deramai
įvertinti pagal sanglaudos politiką teikiamo finansavimo poveikį. Komisijos pasiūlyme dėl bendrųjų
nuostatų reglamento (BNR), skirto laikotarpiui po 2020 m. numatyti tarpiniai vertinimai, per kuriuos
surinkta informacija gali būti ne tik naudojama antrojoje programavimo laikotarpio dalyje, bet ir
atliekant kito programavimo laikotarpio pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų poveikio
vertinimus.
3.14. 2007–2013 m. ex post vertinimas buvo ribotas dėl prastai nustatytų tikslų, stebėsenos duomenų ir
neišsamių nacionalinių poveikio vertinimų. 2014–2020 m. laikotarpiu šie elementai buvo sustiprinti
nustatant aiškesnius ir konkretesnius programų tikslus, sustiprinant intervencijos logiką, plačiau
naudojant bendruosius rodiklius ir bent kartą per programavimo laikotarpį atliekant privalomą
kiekvienos prioritetinės krypties poveikio vertinimą.
Sanglaudos politika prisidedama siekiant sektorių politikos sričių tikslų tik tiek, kiek tai atitinka jos
pačios tikslus. Vis dėlto 2007–2013 m. ex post vertinimas apėmė, inter alia, teminius darbo paketus ir jį
atliekant buvo nagrinėjamas sanglaudos politikos indėlis į atitinkamus sektorius. Per jį taip pat buvo
nagrinėjamas sanglaudos politikos intervencijų ir strategijos „Europa 2020“ ryšys.
3.15. 2021–2027 m. laikotarpiui skirtame BNR pasiūlyme numatyta, kad Komisija iki 2024 m.
pabaigos atliks kiekvieno fondo laikotarpio vidurio vertinimą.
3.16 Žr. Komisijos atsakymą į 3.13 dalies pastabas.
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1. Komisija palankiai vertina tai, kad Europos Audito Rūmai (toliau – EAR) pripažįsta šių veiksnių
(finansinio įgyvendinimo lygio, netolygios pažangos tinkamu laiku siekiant rodiklių siektinų reikšmių)
svarbą vertinant veiksmingumą. Tai skatina Komisiją (ypač atsižvelgiant į veiksmų programų
finansinės pažangos lygį) pozityviau vertinti pasiektus rezultatus, visų pirma aptariamus dalyse, kuriose
vertinami rodikliai (šios ataskaitos 3.20, 3.26, 3.42, 3.54 ir 3.34 dalys).
3.19. Žr. Komisijos atsakymą į 3.16 dalies 1 punkto pastabas.
3.20. Komisija mano, kad daugumos rodiklių siektinos reikšmės įgyvendinamos sėkmingai. Turimi
stebėsenos duomenys rodo, kad rodiklių pasiekimo reikšmės glaudžiai susijusios su bendrai
finansuojamų veiksmų išlaidų dydžiu. Be to, atrinktų veiksmų rodiklių vertės rodo, kad pagal daugelį
programų sėkmingai žengiama siektinų reikšmių link, nes turimas projektų paketas, būtinas per likusius
penkerius įgyvendinimo metus (t. y. iki 2023 m.) sutartiems rezultatams pasiekti.
3.4 diagrama.
Komisija mano, kad apskritai visi į programų ataskaitas įtraukti veiksmingumo rodikliai yra svarbūs
siekiant programos tikslų.
Nustatant tikslus DFP laikotarpio pradžioje esama neatsiejamos rizikos, kad programos įgyvendinimo
laikotarpiu įgyvendinti siektinas reikšmes taps lengviau arba sunkiau. Taip galėtų atsitikti dėl veiksnių,
už kuriuos atsakinga Komisija, valstybės narės, kiti partneriai ir organizacijos, arba dėl išorės veiksnių.
Patys rodikliai nebūtinai perteikia, kaip pasiekti programos tikslai.
Todėl tai, kad rodiklio siektinų reikšmių yra (arba nėra) siekiama kryptingai, nebūtinai reiškia, kad yra
(arba nėra) kryptingai siekiama pačios programos tikslų.
3.21. Su konkrečiais tikslais susijusių rodiklių duomenų šaltinis yra veiksmų programos. Šios rodiklių
siektinos reikšmės, kurios yra neatskiriama veiksmų programų dalis, Komisijai pritarus gali būti
keičiamos pagal BNR 30 straipsnį. Pagrindinės priežastys, dėl kurių keičiamos rodiklių siektinos
reikšmės, yra 1) finansinių asignavimų pokyčiai, 2) socialinių ir ekonominių sąlygų pokyčiai ir 3)
klaidingų prielaidų taikymas iš pradžių nustatant siektinas reikšmes.
3.22. Prognozės grindžiamos patvirtintais projektais. Kadangi išdirbio tikslų įgyvendinimas laikui
bėgant nėra tolygus, informacija apie patvirtintus projektus yra svarbus informacijos apie siektinų
reikšmių patikimumą ir tikimybę, kad siektinos reikšmės bus įgyvendintos, šaltinis.
3.26. Iš turimų stebėsenos duomenų matyti, kad 2018 m. trijų rodiklių pasiekimo lygis yra glaudžiai
susijęs su finansinio įgyvendinimo lygiu 2018 m. pabaigoje (19 proc. tiek ERPF, tiek SF atveju). Be to,
atrinktų projektų numatomų išdirbių vertės suteikia tikrumo, kad tinkamai einama siektinų reikšmių
link.
3.28. Komisija mano, kad pavojus, kad nebus pasiekti veiksmų programose nustatyti pradiniai tikslai,
kyla dėl COVID-19 pandemijos. Kad būtų sudarytos sąlygos pagal sanglaudos politiką reaguoti į
tiesioginį neigiamą krizės poveikį sveikatos sektoriui ir ekonomikai (reaguoti į krizę), suteikta galimybė
programose koreguoti ir perorientuoti jų tikslus. Siektinomis rodiklių reikšmėmis išreikšti tikslai labai
priklauso nuo atitinkamiems veiksmams skirtos paramos dydžio. Jei dėl COVID-19 protrūkio,
pasinaudojant CRII (+) (Reglamentu (ES) 2020/558) sudarytomis palankesnėmis sąlygomis,
perskirstomos lėšos, atitinkamai koreguojamos rodiklių siektinos reikšmės.
3.29. Komisija mano, kad ekonominio veiksmingumo klausimą geriausia spręsti atliekant vertinimus,
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nes reikia ne tik lyginti indėlius ir išdirbius, bet ir atsižvelgti į įvairių rūšių veiksmus, skirtingas
tikslines grupes ir konkrečius atitinkamų regionų vystymosi poreikius.
3.31. Sanglaudos politika padeda siekti sektorių politikos sričių tikslų tik tiek, kiek tai atitinka pačios
sanglaudos politikos tikslus. Šiose politikos srityse spręstini likę uždaviniai susiję ne tik su ERPF ir
(arba) SF veiksmingumu.
Kalbant apie 2020 m. energijos vartojimo efektyvumo siektinas reikšmes, komunikate COM(2019) 285
final Komisija pažymėjo, kad dėl pastaraisiais metais padidėjusio energijos suvartojimo kyla pavojus
nepasiekti strategijos „Europa 2020“ siektinų reikšmių. Komisija visoms valstybėms narėms, kurių
įnašai vertinimo metu įvertinti kaip nepakankami, rekomendavo juos peržiūrėti ir apsvarstyti galimybę
padidinti užmojus.
Kalbant apie 2020 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos siektinas reikšmes, Komisija pažymi, kad iki
2017 m. pusė valstybių narių jau pasiekė arba beveik pasiekė savo 2020 m. siektinas reikšmes. Kitoms
valstybėms narėms norint pasiekti nacionalinius tikslus reikės papildomų pastangų. Komisija stebi
pažangą, susijusią su atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtra, ir palaiko glaudžius ryšius su
valstybėmis narėmis. Šiuo metu telkiamos pastangos.
3.32. Klimato kaita yra vienas didžiausių šiandienos uždavinių, kurį ES siekia išspręsti. Pranešime apie
Sąjungos padėtį Komisijos pirmininkė paskelbė apie griežtesnes iki 2030 m. siektinas išmetamo CO2
kiekio reikšmes – vietoj tikslo CO2 sumažinti 40 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, nustatytas bent
55 proc. CO2 sumažinimo tikslas. Kad tai būtų įgyvendinta, Komisija iki kitos vasaros peržiūrės visus
su klimatu ir energetika susijusius ES teisės aktus.
3.34. Iš turimų stebėsenos duomenų matyti, kad iš šešių likusių rodiklių dviejų pasiekimo lygis 2018 m.
atitinka finansinio įgyvendinimo lygį 2018 m. pabaigoje (34 proc. tiek ERPF, tiek SF atveju). Siekiant
kitų dviejų rodiklių padaryta didelė pažanga, palyginti su ankstesniais metais. Dėl penkių iš šių šešių
rodiklių pasakytina, kad atrinktų projektų numatomų išdirbių vertės suteikia tikrumo, jog tinkamai
einama siektinų reikšmių link.
3.36. Žr. Komisijos atsakymą į 3.31 dalies pastabas.
3.37. Taip pat žr. Komisijos atsakymą į 3.31 dalies pastabas.
3.38. Tame pačiame vertinime taip pat padaryta išvada, kad, nors tokie projektai visų pirma yra atsakas
į aplinkos poreikius, jie duoda platesnio masto naudos ir daro poveikį ekonominiam vystymuisi bei
gyvenimo kokybei, nes leidžia efektyviai ir tvariai valdyti gamtos išteklius ir teikti pagrindines
ekosistemines paslaugas anksčiau neaptarnautose vietovėse.
3.1 langelis. Silpno ES bendrai finansuojamų projektų ir programų orientavimo į veiksmingumą
pavyzdžiai.
Dėl potvynių rizikos valdymo planų Komisija pažymi, kad 2014–2020 m. laikotarpiu ERPF ir SF
indėlis įgyvendinant šiuos planus yra ribotas.
3.40. 2018 m. padaryta išvada šiandien nebeaktuali.
Pavyzdžiui, Sofijos savivaldybė yra naudos pagal dvi priemones, įgyvendinamas pagal veiksmų
programą „Aplinka 2014–2020 m.“, kuriomis siekiama spręsti su buitiniu šildymu susijusias oro
kokybės problemas, gavėja.
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3.43. 2014–2020 m. laikotarpiu intervencinių priemonių (vertinamų pagal statistinius rodiklius), kurias
papildo bendrai finansuojamos intervencinės priemonės ir išorės veiksniai, socialinis ir ekonominis
poveikis vertinamas ERPF ir SF veiksmų programoje nustatytais rezultatų rodikliais. Komisija
neprivalo rinkti projektų lygmens informacijos, pvz., apie tiesioginius veiklos rezultatus.
Transporto pavyzdinės infrastruktūros (TPI) projektai yra dideli kelis dešimtmečius trunkantys
infrastruktūros projektai, iš kurių nė vienas iki šiol nebaigtas. Komisija, atlikdama programos ex post
vertinimą, vertins poveikį tiesiogiai valdomiems projektams ir jų rezultatus. Dabartiniame projektų
diegimo etape tokie rodikliai negali būti naudojami atliekant projektų techninę priežiūrą arba laiku
teikiant ES bendrą finansavimą.
3.47. Užbaigti transeuropinio transporto tinklo kūrimą – svarbus Sąjungos prioritetas ir ji remia šią
užduotį įgyvendinančias valstybes nares.
Komisija pažymi, kad valstybės narės ir infrastruktūros valdytojai, pasinaudodami Komisijos parama,
padarė didelę pažangą baigdami kurti TEN-T pagrindinį tinklą. Kaip paaiškėjo, visoms valstybėms
narėms nustatytas bendras 2030 m. terminas daugeliu atvejų tapo postūmiu valstybėms narėms
atitinkamai planuoti savo darbus.
Bendras Komisijos atsakymas į 3.48–3.49 dalių pastabas
Komisija mano, kad TEN-T sistema, ES finansinė parama ir jos politinės intervencijos buvo
pagrindiniai veiksniai, sudarę sąlygas įgyvendinti ataskaitoje dėl TPI aptartus tarpvalstybinius
projektus. Įgyvendinant šiuos sudėtingus ir pastangų reikalaujančius projektus būtinas nuolatinis
valstybių narių bendradarbiavimas ir aktyvus Europos koordinatorių dalyvavimas.
Komisija pripažįsta, kad didelių infrastruktūros projektų, visų pirma tarpvalstybinių projektų, ypatybė
yra ilga rengimo ir įgyvendinimo trukmė. Komisija pabrėžia, kad tarpvalstybiniai projektai bus
įgyvendinti iki 2030 m., šiai nuomonei pritaria ir atitinkamos valstybės narės. Būtina dėti daugiau
pastangų. Komisija toliau glaudžiai bendradarbiaus su atitinkamomis šalimis. 2021 m. ji planuoja
pasiūlyti persvarstyti TEN-T reglamentą.
Skiriant sanglaudos politikos finansavimą daugiausia dėmesio teikiama konkretiems atitinkamų regionų
vystymosi poreikiams, siekiant kuo labiau prisidėti prie sanglaudos politikos tikslų įgyvendinimo.
Komisijos nuomone, reikia skirti dėmesį tam, kad būtų užtikrinta tinkama TEN-T projektų ir projektų,
kuriais siekiama patenkinti vietos ir regionų poreikius, pusiausvyra.
Taip pat žr. Komisijos atsakymą į 3.31 dalies pastabas.
3.51. Komisija nepritaria padidėjusios rizikos, susijusios su tuo, kad tokios bendrai finansuojamos
investicijos nebetvirtinamos pagal didelės apimties projektams taikomą procedūrą, apibūdinimui.
Didelės apimties projektai nėra vykstančių derybų dėl 2021–2027 m. sanglaudos politikos reglamentų
dalis. Programos institucijos vis tiek turės užtikrinti, kad būtų teisingai taikomi visi projektų atrankos
kriterijai ir, visų pirma, kad atrinktais veiksmais būtų pasiekta geriausia paramos dydžio, vykdomos
veiklos ir tikslų įgyvendinimo pusiausvyra. Kai kuriais atvejais gali reikėti atlikti sąnaudų ir naudos
analizę, laikantis geriausios tarptautinės praktikos ir konkrečių nacionalinių taisyklių. Komisija ir toliau
ragins valstybes nares dar labiau tobulinti (ir, be kita ko, paprastinti) projektų ekonominį vertinimą, kad
būtų galima užtikrinti kuo didesnį ekonominį naudingumą.
3.52. Komisija nepritaria EAR nuomonei dėl TPI audito tvarumo. Aptariamos geležinkelio linijos yra
mišrios (keleivių ir krovinių transportui skirtos) geležinkelio linijos. Be to, šiame vertinime
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nepakankamai atsižvelgiama į TPI tinklo poveikį. Iš tiesų tokios TPI yra strateginiai ilgesnių koridorių
segmentai, o eismas vyks ir toliau už fizinės projekto vietos ribų.
3.56. Šio vertinimo išvados susijusios su ankstesniu programavimo laikotarpiu ir nebūtinai atspindi
padėtį dabartiniu laikotarpiu.
Šiuo metu dabartinio programavimo laikotarpio vertinimo nėra atlikta.
3.57. Žr. Komisijos atsakymą į 3.13 dalies pastabas.
Komisija mano, kad, siekiant sustiprinti strateginę programų kryptį, 2014–2020 m. programavimo
procese taikomas požiūris buvo papildytas naujais elementais, pavyzdžiui, aiškesnių ir kryptingesnių
tikslų nustatymo, ex ante sąlygų, sąsajų su ES ekonomikos valdymu ir geresnės stebėsenos.

Išvados
3.62. Atsižvelgdama į pasiektus pagrindinius finansinio įgyvendinimo rezultatus, Komisija mano, kad
daugumos rodiklių siektinos reikšmės yra sėkmingai įgyvendinamos. Atrinktų veiksmų rodiklių vertės
rodo, kad daugelio programų siektinos reikšmės yra sėkmingai įgyvendinamos, nes jau yra projektų
bazė, būtina, sutartiems rezultatams per likusius penkerius įgyvendinimo metus pasiekti.
3.63. Sanglaudos politika padeda siekti sektorių politikos sričių tikslų tik tiek, kiek tai atitinka pačios
sanglaudos politikos tikslus. Šiose politikos srityse spręstini likę uždaviniai susiję ne tik su ERPF ir
(arba) SF veiksmingumu.
3.65. Komisijos pateikti rodikliai aiškiai rodo ERPF ir SF indėlį siekiant bendrųjų ir konkrečių tikslų.
Įvertinti sanglaudos politikos intervencijų indėlį siekiant bendrųjų ir konkrečių tikslų ir atskirti jas nuo
išorės veiksnių yra vertinimo užduotis.
Valstybės narės kasmet teikia ataskaitas apie įgyvendinant kiekvieną veiksmų programą pasiektus
rezultatus (išdirbius), o vertinimo rezultatai (ypač tie, kuriais remiantis vertinamas poveikis) pirmoje
programavimo laikotarpio pusėje yra menki dėl paprastos priežasties – nėra pakankamai duomenų,
kurie sudarytų tvirtą vertinimo pagrindą.
Rezultatų rodikliai tapo svarbiu 2014–2020 m. programavimo laikotarpio veiksmų programų elementu.
Tai buvo viena iš naujovių, palyginti su 2007–2013 m. laikotarpiu. Jie suteikia labai naudingos
medžiagos atliekant vertinimus, visų pirma nacionaliniu lygmeniu.
Kalbant apie atvirųjų duomenų platformą, jos pripažinimą, inter alia, galėjo patvirtinti pirmasis
2017 m. gautas ombudsmeno apdovanojimas už atvirą viešąjį administravimą.
3.66. Komisija atidžiai stebi veiksmų programų įgyvendinimą ir prireikus teikia pagalbą valstybėms
narėms. Turimi stebėsenos duomenys rodo, kad projektų atrankos lygis yra panašus į 2007–2013 m.
programavimo laikotarpio lygį, o tai leidžia manyti, kad jų įgyvendinimas vietoje vyksta panašiu
greičiu kaip ir ankstesniu programavimo laikotarpiu.
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Komisija pažymi, kad biudžeto vykdymas spartėja, kaip nurodyta, pavyzdžiui, taisomajame biudžete
Nr. 8/2020, kuriuo reaguojama į papildomus su sanglauda susijusius mokėjimų poreikius po to, kai
buvo priimta Išplėstinė atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva (CRII +).
Komisija yra įsipareigojusi programavimo laikotarpio pabaigoje peržiūrėti veiksmingumą ir
tvarkingumą ir reguliariai atlikti išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo auditus.
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KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ ATASKAITOS „ES BIUDŽETO
VEIKSMINGUMAS. PADĖTIS 2019 M. PABAIGOJE“ PASTABAS
4 SKYRIUS. GAMTOS IŠTEKLIAI
ĮVADAS
Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) – seniausia ES bendra politika – nuo pat jos sukūrimo 1962 m.
nuolat keičiasi, kad atitiktų aiškius Sutarties tikslus, susijusius su žemės ūkio našumu, žemės ūkiu
besiverčiančios bendruomenės gyvenimo lygiu, rinkos stabilumu ir pasiūlos užtikrinimu bei kaina.
BŽŪP parama padeda ES žemės ūkio sektoriui reaguoti į visuomenės aprūpinimo maistu, maisto
saugos, kokybės ir tvarumo poreikius labai integruotoje bendrojoje rinkoje. Atsižvelgiant į didėjantį
pasaulinį spaudimą gamtos ištekliams, BŽŪP sudarė sąlygas užtikrinti maždaug 500 mln. gyventojų
aprūpinimą maistu ir valdyti su tvarumu susijusius bendrus reikalavimus, taikomus 48 % ES
teritorijos.
BŽŪP dalis bendrame ES biudžete nuo 1980 m. nuolat mažėja; 2014–2020 m. daugiametėje
finansinėje programoje (DFP) ji sudarė 37,6 %. Be to, formuojant politiką pereita prie atviro, į rinką
orientuoto požiūrio, kuriuo vadovaudamiesi ES ūkininkai gali reaguoti į rinkos signalus, kartu
spręsdami mažo pelningumo ir sąnaudų, susijusių su aukštais ES gamybos standartais, problemas.
Šiuo metu ES žemės ūkio sektorius pasaulinėmis rinkos kainomis konkuruoja daugumoje sektorių,
pirmauja maisto produktų įvairovės, saugos ir kokybės srityje ir yra didžiausias pasaulyje žemės ūkio
maisto produktų eksportuotojas. Dėl BŽŪP pokyčių nuo 2005 m. sektoriaus našumas padidėjo 10 % (
išvengiant intensyvesnio ūkininkavimo dideliame žemės ūkio plote), sumažėjo trąšų naudojimas, o
derlingumas padidėjo. Be to, nuo 1990 m. sektoriaus išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų
(ŠESD) kiekis sumažėjo 24 % (nors ir ne pastaraisiais metais). Kartu BŽŪP padėjo išsaugoti žemės
ūkio veiklą visoje ES, išvengti žemės užleidimo ir sumažinti atotrūkį tarp pajamų žemės ūkio
sektoriuje ir pajamų kituose sektoriuose. Tačiau pakankamam įperkamo maisto tiekimui užtikrinti
reikėjo išlaidų, o didelis poveikis dirvožemiui, vandeniui, orui ir ypač biologinei įvairovei paskatino
vykdant BŽŪP vis daugiau dėmesio skirti gamtos išteklių valdymui.
Siekiant spręsti daugybę žemės ūkio sektoriaus problemų, BŽŪP atsižvelgiama į tai, kad ekonominius
ir aplinkosaugos tikslus galima pasiekti tik bendromis pastangomis. Todėl BŽŪP atsižvelgiama į
daugiasluoksnius priemonių ir tikslų ryšius. Siekdama įvertinti BŽŪP veiksmingumą ir padidinti jos
efektyvumą, Komisija 2014–2020 m. laikotarpiui nustatė bendrą stebėsenos ir vertinimo sistemą
(BSVS). Be to, ir siekdama paremti BŽŪP veiksmingumo vertinimą, Komisija stebi pokyčius žemės
ūkio rinkose, kaimo plėtrą ir BŽŪP lėšų naudojimą, remdamasi konteksto, įgyvendinimo, rezultatų ir
poveikio rodikliais. Be to, vertinimas yra politikos intervencijų poveikio vertinimo priemonė. Jis
suteikia duomenų, reikalingų priimant sprendimus, ir padeda didinti BŽŪP intervencinių priemonių
veiksmingumą, naudingumą ir efektyvumą.
Komisijos 2018 m. pasiūlyme dėl būsimos BŽŪP kovos su klimato kaita ir aplinkos veiksmai laikomi
svarbiausiais jos prioritetais. Be to, Europos žaliasis kursas pakelia užmojų šiose srityse lygį ir
žengiamas dar vienas žingsnis pereinant prie sąžiningos, sveikos ir aplinkai nekenkiančios maisto
sistemos, daugiau dėmesio skiriant ES politikos sričių nuoseklumui ir sinergijai.
Komisija pasiūlė toliau stiprinti būsimos BŽŪP stebėsenos ir vertinimo sistemą, siekdama užtikrinti
stebėsenos ir vertinimo naudos bei susijusių išlaidų ir administracinės naštos pusiausvyrą.
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Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP)
4.14. Kokiu mastu galima įvertinti politikos veiksmų poveikį, priklauso nuo teisiniame pagrinde
nustatyto vertinimų laiko ir pobūdžio ir dažnai nuo valstybių narių bei kitų partnerių ar organizacijų
teikiamų duomenų prieinamumo ir kokybės. Jei vertinimai būtų atliekami anksčiau, atsirastų didelių
apribojimų, susijusių su dar nematomais rezultatais ir (arba) poveikiu.
Komisija mano, kad vertinimų atlikimo laikas yra tinkamai suderintas, siekiant tinkamai įvertinti
kaimo plėtros finansavimo poveikį. Komisijos pasiūlyme dėl BŽŪP po 2020 m. numatytas tarpinis
vertinimas suteiks informacijos, reikalingos ne tik antrajai programavimo laikotarpio daliai, bet ir su
kitu programavimo laikotarpiu susijusio pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų poveikio
vertinimui.
Bendras Komisijos atsakymas į 4.16–4.21 dalių pastabas
Teikiant BŽŪP reformų pasiūlymus atliekamas poveikio vertinimas leidžia Komisijai nustatyti sritis,
kuriose reikia imtis veiksmų, jas įtraukti į aiškius politikos tikslus ir parengti keletą intervencijos
logika grindžiamų rodiklių 1, apimančių įvairias BŽŪP intervencijas.
Vykdant bet kokią politiką, kuria siekiama spręsti daugybę žemės ūkio sektoriaus problemų, reikia
atsižvelgti į tai, kad ekonominius ir aplinkosaugos tikslus galima pasiekti tik bendromis pastangomis.
Tai reiškia, kad sėkminga žemės ūkio politika turi būti atsižvelgiama į daugiasluoksnį priemonių ir
tikslų ryšį, o ne taikoma supaprastinta intervencijos logika. Todėl politikos vertintojai parengia
išsamią intervencijos logiką ir analizuoja BŽŪP veiksmingumą siekiant jos tikslų.
Kalbant apie 2014–2020 m. laikotarpį, Komisija nustatė bendrą stebėsenos ir vertinimo sistemą
(BSVS), skirtą BŽŪP veiksmingumui vertinti ir jos efektyvumui didinti. Stebėsenos ir vertinimo
rezultatai:


padeda nustatyti politikos ir programos tikslus ir yra naudojami įvertinti, kaip tikslai pasiekiami
ilguoju laikotarpiu;



jais prisidedama prie atskaitomybės už viešąsias išlaidas, tokiu būdu atlieka svarbų vaidmenį
reaguojant į visuomenei susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su mokesčių mokėtojų
pinigų naudojimu; ir



yra patikimas analitinis būsimos politikos kūrimo pagrindas.

Siekdama pagrįsti BŽŪP veiksmingumo vertinimą, Komisija stebi žemės ūkio rinkų, kaimo plėtros ir
BŽŪP lėšų naudojimo pokyčius, remdamasi konteksto, įgyvendinimo, rezultatų ir poveikio rodikliais.
BSVS vertinimas yra politikos intervencijų poveikio vertinimo priemonė. Jis suteikia duomenų,
reikalingų priimant sprendimus, ir padeda didinti BŽŪP intervencinių priemonių veiksmingumą,
naudingumą ir efektyvumą. Juo taip pat prisidedama prie skaidrumo didinimo, mokymosi ir
atskaitomybės gerinimo.
Programos pažymoje buvo nustatytos rezultatų rodiklių, susijusių tiek su EŽŪGF, tiek su EŽŪFKP,
tikslinės vertės. Kai kurios tikslinės vertės yra kiekybiškai įvertintos, o kitomis (jeigu svarbiau
nurodyti pageidaujamą tendenciją) nurodoma tendencija. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į išorės veiksnių,
1
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tokių kaip sausra ir ligos, poveikį ūkininkų pajamoms, BŽŪP tikslinė vertė susijusi su prisidėjimu prie
žemės ūkio pajamų didinimo.
Nors politikos veiksmingumą kasmet galima gana patikimai stebėti išdirbio lygmeniu, stipri išorės
veiksnių (pvz., klimato reiškinių ar sveikatos krizių) įtaka tampa dar svarbesnė, kai siekiama įvertinti
rezultatus ir, visų pirma, poveikį. Vis dėlto, jei pasitvirtins, kad BŽŪP veiksmai siekiant politikos
tikslo yra veiksmingi, vien įvertinus metinę jos įgyvendinimo pažangą bus gerai matyti, ar BŽŪP
vykdoma kryptingai, ar ne. Be to, įvairių rodiklių priemonių negalima vertinti atskirai, jas reikia
aiškinti atsižvelgiant į kontekstą. Galiausiai vertinimuose bus pateikti kuo išsamesni nustatyti faktai
apie BŽŪP veiksmingumą.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija laikosi nuomonės, kad ji gali įrodyti, jog BŽŪP
atitinka savo tikslus, ir mano, kad dėmesio skiriant išlaidų išdirbiams nepateikiamas pernelyg
optimistinis vaizdas apie laimėjimus. Kalbant apie EAR nurodytus pavyzdžius, reikėtų pažymėti, kad
Komisijos ataskaitos yra faktinės ir jose pateikiama naujausia turima statistinė informacija ir
informacija apie tai, kaip ūkininkai panaudojo priemones pagal BŽŪP tikslus tose srityse, kuriose
konkretūs veiksmai, vertinami pagal įgyvendinimo rodiklius, pasirodė esą veiksmingi siekiant
konkretaus tikslo.
Kalbant apie klimato politikos veiksmų pavyzdį (4.1 langelio pirma įtrauka), prieš patvirtindama
kaimo plėtros programas (KPP), Komisija įvertina valdymo įsipareigojimų indėlį siekiant tikslų, pvz.,
ilgalaikio išmetamo ŠESD kiekio sumažinimo. Tokių įsipareigojimų įgyvendinimas padės pasiekti
tokius tikslus. Kuo didesnė tikslinė vertė, tuo didesnis galimas indėlis. Kai kurios valstybės narės jau
bandė įvertinti įnašų mastą, o ex post vertinimai padės susidaryti išsamesnį vaizdą.
Kalbant apie plačiajuostį ryšį kaimo vietovėse (4.1 langelio antra įtrauka), finansuojamos operacijos ir
siektinas poveikis yra glaudžiai tiesiogiai susiję. Tai pasakytina, pvz., apie Švediją ir Lietuvą.
Lietuvoje naujos kartos prieigos (NKP) plačiajuosčio ryšio prieiga kaimo vietovėse 2015–2019 m.
padidėjo nuo 15,6 % iki 28,7 %, o Švedijoje – nuo 13,9 % iki 40,9 %. Yra keletas plačiajuosčio ryšio
projektų, kuriuos tapo įmanoma įgyvendinti dėl EŽŪFKP įnašų, pavyzdžių 2.
Svarbu pažymėti, kad įvykdymo lygiu nebūtinai atsižvelgiama į priemonių pažangos lygį. Kadangi
yra daug atvejų, kai išlaidos deklaruojamos tik užbaigus projektą, skaičiai rodo, kad priemonė
neįgyvendinama, nors įgyvendinimas vis dar vyksta.
4.3 diagrama. Komisija mano, kad apskritai visi į programos pažymas įtraukti veiksmingumo
rodikliai yra susiję su programos tikslais.
Nustatant tikslines vertes DFP laikotarpio pradžioje kyla rizika, kad programos įgyvendinimo
laikotarpiu pasiekti tikslines vertes taps lengviau arba sunkiau. Taip galėtų atsitikti dėl veiksnių, už
kuriuos atsakinga Komisija, valstybės narės, kiti partneriai ir organizacijos, arba dėl išorės veiksnių.
Pačiais rodikliais nebūtinai atsižvelgiama į programos tikslų pasiekimą.
Todėl tai, kad rodiklio tikslinių verčių yra (arba nėra) siekiama kryptingai, nebūtinai reiškia, kad
pačios programos tikslų yra (arba nėra) kryptingai siekiama.
Rodiklių duomenys visada turėtų būti analizuojami kartu su kita kiekybine ir kokybine informacija,
kad būtų galima įvertinti programos veiksmingumą.
2
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4 langelis.1 MVVRA pateiktos pernelyg optimistinės informacijos apie veiksmingumą
pavyzdžiai. Žr. Komisijos atsakymą į 4.16–4.21 dalių pastabas.
4.21. Tolesnės veiklos po audito metu Komisijos vidaus audito tarnyba pripažino Žemės ūkio ir kaimo
plėtros GD plataus masto darbą rengiant 2021–2027 m. BŽŪP ir teigiamą šalutinį poveikį dabartinei
2014–2020 m. BŽŪP stebėsenai ir ataskaitų teikimui.
Bendras Komisijos atsakymas į 4.23–4.24 dalių pastabas
BŽŪP veiksmingumą galima gana patikimai stebėti įgyvendinimo rodiklių lygmeniu. Išorės veiksnių
įtaka tampa svarbesnė, kai siekiama įvertinti rezultatus ir, visų pirma, praktinį poveikį. Tai reiškia,
kad su perspektyvios maisto gamybos tikslu susijusiems rodikliams nustatyti tikslai negali būti
vertinami atskirai, juos reikia aiškinti atsižvelgiant į kontekstą. Atitinkamai ir atsižvelgiant į žemės
ūkio sektoriaus ypatumus, metinėje veiklos ataskaitoje ir programos pažymoje pateiktomis tikslinėmis
vertėmis nurodyta pageidaujama tendencija, nes galutinės vertės priklausys nuo daugelio kitų
veiksnių. Rodikliai susieti su pradinėmis reikšmėmis, o kokybinės tikslinės vertės suteikia Komisijai
galimybę įvertinti pažangą.
Įrodymais patvirtinamas BŽŪP indėlis užtikrinant perspektyvias ūkių pajamas. Pavyzdžiui, poveikio
perspektyviai maisto gamybai vertinimo papildomame tyrime nustatyta, kad BŽŪP priemonės šioje
srityje atlieka svarbų vaidmenį remiant ūkių pajamas, net jei tai daugiausia lemia kiti veiksniai,
pavyzdžiui, darbo indėlis ir rinkos pokyčiai. Be to, tiesioginės išmokos, kaip ir rinkos priemonės,
padedančios riboti vidaus rinkos kainų svyravimą, prisideda prie ūkių pajamų stabilumo; tyrime
nurodyta, kad dėl BŽŪP priemonių kainos ES išlieka stabilesnės nei pasaulinėje rinkoje. Pasaulio
bankas 3 nustatė, kad II ramsčio išmokos (kaimo plėtra ir kt.) prisideda prie žemės ūkio našumo
augimo. Be to, prie pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl BŽŪP po 2020 m.
pridėtame poveikio vertinime nurodyta, kad panaikinus BŽŪP ES ūkių pajamos sumažėtų vidutiniškai
18 %, o tai keltų grėsmę žemės ūkio ekonominiam gyvybingumui ir kaimo vietovių patrauklumui; tai
rodo BŽŪP ir jos pajamų rėmimo priemonių svarbą.
Bendras Komisijos atsakymas į 4.25–4.32 dalių pastabas
Pagal Sutartį pagrindinis BŽŪP tikslas – remti ūkininkų pajamas. Tai daroma remiant žemės ūkio
veiklą. Todėl tikslinga stebėti iš tokios veiklos gaunamas pajamas. Duomenys apie bendras ūkininkų
namų ūkių pajamas ES lygmeniu yra įdomūs, tačiau negali lemti paramos, skirtos konkrečiai
ūkininkavimo veiklai, poreikio. „Ūkininkų namų ūkių disponuojamosios pajamos“ ir „ūkių pajamos“
yra skirtingos sąvokos.
Tiesioginėmis išmokomis siekiama remti gyvybingų ūkių pajamų lygį ir de facto reikšmingai prisidėti
prie ūkių pajamų stabilizavimo. Dabartinėje teisinėje sistemoje numatytos kelios politikos priemonės,
kuriomis siekiama jas tiksliau paskirstyti (pavyzdžiui, vidutinė tiesioginė išmoka už hektarą mažėja
didėjant ūkio dydžiui, o vidutinės pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, didėja).

3
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Be to, tiesioginės išmokos atrodo sutelktos, nes 20 % paramos gavėjų gauna 80 % paramos. Tačiau
reikėtų pabrėžti, kad profesionalūs šeimos ūkiai, valdantys nuo 5 iki 250 hektarų, gauna 71,5 % visų
tiesioginių išmokų. Be to, šiuo santykiu tiksliai nurodoma žemės koncentracija. Galiausiai pats
santykis nėra problema, svarbu dar labiau pagerinti tiesioginių išmokų paskirstymą, turint omenyje
teisingumą, veiksmingumą ir efektyvumą. Komisijos pasiūlyme dėl BŽŪP po 2020 m. numatyta
keletas naujų priemonių teisingesniam ir veiksmingesniam tiesioginių išmokų paskirstymui užtikrinti.
4.26. Komisija mano, kad, atsižvelgiant į didelį darbo našumo augimą žemės ūkio sektoriuje, santykio
stabilumas nėra nesuderinamas su politikos tikslu didinti individualų žemės ūkio veikla besiverčiančių
asmenų uždarbį.
4.27. Verslo pajamos vienam šeimos darbo vienetui teikiamos tik žemės ūkio sektoriaus lygmeniu ir
negali būti suskirstytos pagal amžių.
Dėl ūkininkų namų ūkių disponuojamųjų pajamų žr. atsakymą į 4.25–4.32 dalių pastabas.
4.32. Pagal Komisijos pasiūlytą vadinamąją tikrojo ūkininko sąlygą reikalaujama, kad valstybės narės
neskirtų tiesioginių išmokų tiems asmenims, kurie verčiasi žemės ūkio veikla, tačiau nėra priklausomi
nuo ūkininkavimo, kad užsidirbtų pragyvenimui (nes ta veikla sudaro tik nedidelę visos jų
ekonominės veiklos dalį).
4.1 lentelė. Komisija laikosi nuomonės, kad vertintojai, vertindami nugriebto pieno milteliams (NPM)
taikomų priemonių veiksmingumą, jų neįvertino pagal turimas alternatyvas, atsižvelgiant į teisinę
sistemą.
Komisija mano, kad privataus sandėliavimo pagalba ekonominės veiklos vykdytojams buvo teikiama
tuo laikotarpiu, kai jie ieškojo alternatyvių realizavimo rinkų. Didelių kiekių pirkimas taikant
valstybės intervenciją padėjo sustabdyti kainų mažėjimą, net jei jis turėjo įtakos NPM rinkos
pusiausvyrai ir prisidėjo prie kainų atsigavimo sulėtinimo. 2018–2019 m. atsargos buvo parduotos
rinkai per palyginti trumpą laikotarpį, kai susidarė palankios sąlygos.
4.34. Komisija pakartoja pastabą, kurią ji pateikė dėl ūkininkų pajamų stabilizavimo (EAR specialioji
ataskaita Nr. 23/2019), t. y. kad aptariamo produkto atveju nebuvo jokių parengtų alternatyvų Rusijos
rinkai. Rusijos rinką sudarė 2 mln. tonų vaisių ir daržovių, įskaitant 700 000 tonų ‘Idared’ veislės
obuolių iš Lenkijos, kurių pakeitimo poreikio kitur nebuvo. Tokiomis aplinkybėmis prisitaikymas prie
naujų rinkų būtinai turėjo būti laipsniškas, todėl tuo laikotarpiu ES parama buvo palaipsniui
mažinama.
Šiuo metu Komisijos tarnybos rengia teisinį pakeitimą, kuriuo siekiama spręsti perteklinės
kompensacijos rizikos klausimą.
4.35. Žemės ūkio valdų, dalyvaujančių įvairiose EŽŪFKP rizikos valdymo sistemose, dalis yra šiek
tiek mažesnė, nei prognozuota. Tačiau Komisija pastebi, kad įvairios siūlomos priemonės šiek tiek
skiriasi ir kad valstybės narės vis labiau domisi tinkamų priemonių kūrimu savo KPP, visų pirma
atsižvelgiant į daugybę problemų, su kuriomis šiandien susiduria ūkininkai ir kurių vis daugėja.
Komisija yra pasiryžusi pagerinti padėtį, vykdydama būsimą BŽŪP; todėl ji pasiūlė rizikos valdymo
priemones valstybėms narėms padaryti privalomas ir toliau didinti jų patrauklumą ir įvairiapusiškumą,
jas taikant kartu su kitomis BŽŪP priemonėmis, kad sektorius taptų atsparesnis.
4.36. Ūkio perspektyvumo didinimas užtrunka, o paramos veiksmingumo kasmet neįmanoma
įvertinti. Kadangi daugelio projektų, pavyzdžiui, investicijų, trukmė yra ilgesnė nei vieni metai, o apie
rezultatus pranešama tik užbaigus projektus, atitinkami tikslo rodikliai paprastai didėja programavimo
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laikotarpio pabaigoje. Išankstiniuose vertinimuose jau nurodoma, kad kaimo plėtros priemonės daro
teigiamą poveikį BŽŪP rodikliams „žemės ūkio verslo pajamos“ ir „žemės ūkio gamybos veiksnių
pajamos“. Be to, juose nustatyta, kad parama kaimo plėtrai padeda didinti konkurencingumą
restruktūrizuojant ir modernizuojant sektorių bei gerinant ūkių ir rinkos ryšius 4.
Be to, Pasaulio bankas 5 nustatė, kad II ramsčio mokėjimams tenka svarbus vaidmuo prisidedant prie
žemės ūkio našumo augimo ir taip didinant konkurencingumą.
4.38. BŽŪP priemonėmis remiama gamtos ištekliams ir klimatui palanki praktika. Metinė jų
panaudojimo stebėsena jau suteikia vertingos informacijos apie BŽŪP gebėjimą pasiekti rezultatų
šiose srityse. Faktinę naudą aplinkai galima įvertinti tik atlikus vertinimus ir praėjus tam tikram laikui.
Bendras Komisijos atsakymas į 4.39–4.43 dalių pastabas
Pagal BŽŪP tam tikras pagrindines priemones taikant kartu su kitomis BŽŪP priemonėmis siekiama
skatinti tvarų gamtos išteklių naudojimą. Atskirų politikos priemonių poveikio negalima atsieti nuo
pastebėtų tendencijų, kurias lemia įvairūs veiksniai.


Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) standartai yra kompleksinės paramos dalis ir
jais atsižvelgiama į pagrindinę praktiką, kuri nėra remiama BŽŪP lėšomis, ir yra reiklesnės
remiamos praktikos bazinės linijos dalis. Valstybės narės turi galimybę lanksčiai nustatyti
nacionalinius GAAB standartus, kad būtų atsižvelgta į nacionalinius poreikius ir aplinkybes,
tačiau yra bendra privaloma ES sistema, kuria remiamos vienodos sąlygos.



Žalinimas – su aplinka ir klimatu susijusi tiesioginių išmokų sudedamoji dalis, kuria ūkininkams
atlyginama už viešųjų gėrybių tiekimą pagal nustatytus reikalavimus. Kuo didesnis plotas, kuriam
taikomi žalinimo reikalavimai, tuo didesnis indėlis siekiant aplinkosaugos ir klimato tikslų.
Žalinimas nebūtinai keičia ūkininkų taikomą praktiką, kai ji jau atitinka pakankamą užmojų lygį,
tačiau tais atvejais, kai praktika neatitinka reikalaujamo lygio, žalinimo reikalavimai įpareigoja
ūkininkus ją pritaikyti. Žalinimas visais atvejais užkerta kelią tolesniam ūkininkavimo veiklos
intensyvinimui peržengiant ES lygmeniu nustatytą ribą.



Žemės ūkio, aplinkos ir klimato priemonėmis prisidedama prie tvaraus gamtos išteklių naudojimo
ir jos gali būti grindžiamos įvairiais gerais įgyvendinimo pavyzdžiais. 2014–2020 m. daugiau kaip
17 % ES naudojamų žemės ūkio naudmenų taikyta biologinei įvairovei palanki ūkių valdymo
praktika. Ji apima praktiką, remiamą pagal žemės ūkio, aplinkos ir klimato priemones, ekologinį
ūkininkavimą ir tinklą „Natura 2000“. Remiantis EŽŪFKP sistema, valstybių narių programose
pateikiamas žemės ūkio, aplinkos ir klimato srities įsipareigojimų sąrašas, iš kurio žemės
valdytojai gali pasirinkti tuos, kurie geriausiai atitinka jų konkrečias sąlygas, pradedant lengviau
įgyvendinamais ir platesniais įsipareigojimais ir baigiant labai tiksliniais įsipareigojimais,
taikomais tik tam tikrose vietovėse. Visi tokie įsipareigojimai susiję su aplinkosaugos požiūriu
plataus užmojo ūkininkavimo praktika, kuri visada viršija kompleksinės paramos reikalavimus,
taip teikiant papildomas aplinkos viešąsias gėrybes. Tas pats principas, tik mažesniu mastu,

4

Evaluation Helpdesk report – Summary report synthesis of evaluation components of the enhanced AIRS
2019: Chapter 7 (2019 m. gruodžio 7 d. Vertinimo pagalbos tarnybos ataskaita „Suvestinė ataskaita.
Išplėstinių 2019 m. metinių įgyvendinimo ataskaitų vertinimo sudedamųjų dalių santrauka, 7 skyrius“) ir
papildomas vertinimo tyrimas Evaluation on the impact of the CAP measures towards the general objective
“viable food production“ („BŽŪP priemonių poveikio bendram tikslui „perspektyvi maisto produktų
gamyba“ papildomas vertinimo tyrimas“).
5
Žr. 3 išnašą.
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taikomas ir miškininkystės sektoriuje, nors iki šiol dėl sektoriaus pobūdžio potencialūs paramos
gavėjai įsisavina kur kas mažiau lėšų.
Komisijos pasiūlymas dėl BŽŪP po 2020 m. yra plataus užmojo atsižvelgiant į su aplinka ir klimatu
susijusius ES tikslus. Būsimosios BŽŪP „žaliojoje struktūroje“ pagal griežtesnes sąlygas bus
išlaikoma visa dabartinė žalinimo praktika. Bus toliau taikomos ir stiprinamos II ramsčio priemonės,
pavyzdžiui, žemės ūkio, aplinkos ir klimato įsipareigojimai, negamybinės investicijos ir keitimasis
žiniomis ir (arba) informacija. Be to, naujoji BŽŪP turės naują priemonę – ekologinių sistemų
finansavimo praktiką, kuri yra palanki aplinkai ir klimatui. Galiausiai, ryžtingai siekiant aplinkos ir
klimato tikslų bus labai svarbus dėmesys abiejų ramsčių veiksmingumui ir strateginiam planavimui.
Bendras Komisijos atsakymas į 4.44–4.48 dalių pastabas
2018 m. BŽŪP poveikio klimato kaitai papildomame vertinimo tyrime 6 daroma išvada, kad BŽŪP
turi veiksmingų priemonių su klimatu susijusiems poreikiams patenkinti, tačiau jų poveikį sunku
įvertinti, nes jam įtaką daro įvairių veiksnių derinys.
Gamtos išteklių valdymas ir kovos su klimato kaita veiksmai yra vienas iš trijų pagrindinių BŽŪP
tikslų. Klimatui palanki žemės naudojimo ir žemės tvarkymo praktika, taip pat klimatui nekenkiančių
investicijų finansavimas remiami derinant privalomas ir savanoriškas BŽŪP priemones. Nuo 1990 m.
žemės ūkio sektoriuje išmetamųjų teršalų kiekis sumažintas 20 % ir prie to prisidėjo BŽŪP. Tačiau
tiesa, kad išmetamųjų teršalų kiekis pastaruosius porą metų nekinta, ir to priežastis galėtų būti tai,
kad:




žemės ūkis – tai sektorius, kuriame labai sunku sumažinti kitų nei ne CO2 išmetamųjų teršalų
kiekį 7 ir kuriame dėl biologinio išmetamųjų teršalų pobūdžio ir įvairių sektoriaus funkcijų
(aprūpinimo maistu, darbo vietų ir pajamų ir kt.) klimato kaitos švelninimo potencialas yra
mažesnis nei kituose sektoriuose 8; ir
ES politika nenustatomos konkretiems sektoriams skirtos tikslinės vertės. Kiekviena valstybė
narė, atsižvelgdama į veiksmų ekonominį veiksmingumą ir klimato kaitos švelninimo potencialą,
turi pati nustatyti, kaip ir kuriame (-iuose) sektoriuje (-iuose) ji ketina mažinti išmetamųjų teršalų
kiekį. Kadangi žemės ūkis turi mažiau galimybių sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, valstybės
narės gali būti nusprendusios pirmiausia spręsti problemas kituose sektoriuose.

Komisija neseniai priėmė komunikatą 9, kuriame pasiūlė ES masto tikslą – iki 2030 m. išmetamą
ŠESD kiekį sumažinti bent 55 %, palyginti su 1990 m. lygiu. Žemės ūkiui ir miškininkystei teks labai
svarbus vaidmuo ES siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui. Žemės ūkis yra ES 2050 m.
ilgalaikės strategijos, kuri yra žaliojo kurso pagrindas, dalis. Jis visiškai integruotas į nacionalinius
energetikos ir klimato srities veiksmų planus (NEKSVP), Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos
konvencijos (UNFCCC) ilgalaikes strategijas ir BŽŪP strateginius planus. Jei norime, kad iki 2050 m.
būtų neutralizuotas poveikis klimatui, sektorius turi atitinkamai dalyvauti to siekiant ir prisidėti prie
didesnių 2030 m. klimato srities užmojų.

6
7
8
9
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BŽŪP poveikio klimato kaitai ir išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui vertinimo tyrimas,
2018 m.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52014SC0015
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economic-assessmentghg-mitigation-policy-options-eu-agriculture-ecampa-2
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/communication-com2020562-steppingeurope%E2%80%99s-2030-climate-ambition-investing-climate_en
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Atsižvelgdama į komunikatą 10, Komisija taip pat planuoja pradėti pagrindinių teisinių priemonių
peržiūrą, kad būtų pasiektas naujas tikslas. BŽŪP strateginiai planai, kuriuos turi parengti valstybės
narės, yra pagrindinė galimybė skirti daugiau išteklių, siekiant ilgam sumažinti išmetamųjų teršalų
kiekį žemės ūkyje, kartu didinant jo ekonominį ir aplinkosauginį tvarumą ir atsparumą.
Žaliasis kursas, strategija „Nuo ūkio iki stalo“ ir 2030 m. klimato politikos tikslo įgyvendinimo planas
rodo, kad šio sektoriaus veiksmai yra naudingi, jais gerokai sumažinamas išmetamųjų teršalų kiekis ir
kartu užtikrinamas nenutrūkstamas aprūpinimas maistu ES. Veiksmingas trąšų naudojimas, tikslusis
ūkininkavimas, sveikesnės gyvulių bandos ir anaerobinis skaidymas (biodujų gamyba ir organinių
atliekų naudojimas) yra taikomų technologijų, turinčių didelį neišnaudotą potencialą, pavyzdžiai.
Komisija parengs rekomendacijas valstybėms narėms, kuriose bus nurodytos sritys, kuriose norime,
kad būtų imamasi veiksmų pagal BŽŪP planus, ypatingą dėmesį skirdama žaliojo kurso tikslams.
4.9 diagrama. Iš skaičių aiškiai matyti, kad 2010–2018 m. ES žemės ūkio sektoriuje išmetamas
teršalų kiekis svyruoja ties panašiomis vertėmis, reikšmingai nedidėdamas ar nemažėdamas , todėl
lieka neaiškus.
Tikėtina, kad bendro 28 ES valstybių narių išmetamo ŠESD kiekio tendencijos bus tikslesnės nei
individualūs absoliutūs metiniai įverčiai, kurie nėra nepriklausomi vienas nuo kito. Tarpvyriausybinė
klimato kaitos komisija (IPCC) teigia, kad bendro išmetamo ŠESD kiekio tendencijų neapibrėžtumas
yra maždaug 4–5 %.
Šiuo metu turimi duomenys apie 2018 m. žemės ūkio sektoriuje išmetamą teršalų kiekį rodo, kad jis
sumažėjo.
Bendras Komisijos atsakymas į 4.49–4.51 dalių pastabas
EŽŪFKP prisideda prie darnaus teritorinio vystymosi, tačiau pats savaime nėra skirtas visoms
problemoms, su kuriomis susiduriama ES kaimo vietovėse, spręsti.
Pasaulio banko BŽŪP koncepcijos 11 ataskaitoje pabrėžiama, kad BŽŪP yra susijusi su skurdo
mažinimu ir geresnių darbo vietų ūkininkams kūrimu visoje ES. Joje daroma išvada, kad „BŽŪP yra
plataus masto ir užmojo ir gali būti galinga struktūrinių pokyčių priemonė“. Atotrūkis tarp žemės ūkio
pajamų ir pajamų kituose sektoriuose mažėja, o visoje ES žemės ūkio pajamos tampa vis panašesnės.
Prie šių laimėjimų prisideda abu BŽŪP ramsčiai. Būsimame BŽŪP poveikio darniam teritoriniam
vystymuisi vertinime (kuris bus paskelbtas 2021 m.) bus pateikta papildomų įžvalgų.
BSVS nustatytas platus spektras rodiklių, pagal kuriuos galima stebėti pažangą siekiant bendrojo
darnaus teritorinio vystymosi tikslo; jie apima užimtumo (nedarbo) lygius ir ekonomikos struktūrą
(žr. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-contextindicators-table_2019_en.pdf). Tas pats pasakytina apie pasiūlymą dėl būsimos BŽŪP (siūlomo
Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų I priedas).
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Platesnis Europos 2030 m. klimato srities užmojis. Investavimas į neutralaus poveikio klimatui ateitį žmonių
labui; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562.
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Pasaulio bankas (2017 m.), “Thinking Common Agricultural Policy supporting agricultural jobs and
incomes in the EU” („Bendros žemės ūkio politikos, kuria remiamos darbo vietos žemės ūkio sektoriuje ir
pajamos ES, koncepcija“). Regular economic report 4. Washington DC. International Bank for
Reconstruction and Development. The World Bank.
http://pubdocs.worldbank.org/en/369851513586667729/Thinking-CAP-World-Bank-Report-on-the-EU.pdf
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Bendras Komisijos atsakymas į 4.52–4.54 dalių pastabas
BŽŪP prisideda prie kartų atsinaujinimo žemės ūkyje, o tai turi teigiamą netiesioginį poveikį
užimtumui.
Tokie tikslai, kaip kartų atsinaujinimas žemės ūkyje ir darbo vietų kūrimas kaimo vietovėse, negali
būti pasiekti tik viena paramos priemone – jie yra įvairių nacionalinių ir ES priemonių sinergijos ir
konkrečių nacionalinių ar regioninių aplinkybių rezultatas. BŽŪP turi įvairių priemonių, kuriomis
padedama siekti šių tikslų. Dėl remiamų projektų pobūdžio (ypač LEADER atveju) darbo vietų
kūrimo rezultatai matomi tik po tam tikro laiko. Be to, EŽŪFKP parama dažnai tiesiogiai
neįvertinama, nors ja sukuriamos sąlygos, kuriomis galima kurti darbo vietas, o asmenims, kuriems
jos skirtos – jose įsidarbinti.
Neseniai atliktame papildomame vertinimo tyrime 12 teigiama, kad jauniesiems ūkininkams skirtos
BŽŪP priemonės daro teigiamą poveikį užimtumui ir kartų atsinaujinimui (palyginti su priešinga
padėtimi), įskaitant EŽŪGF paramą. Jos turi įtakos žemės ūkio įmonių veiksmingumui ir atsparumui.
Tačiau, užuot skatinusios ūkių perėmimą, jos veikiausiai pagerins socialinį ir ekonominį žemės ūkio
įmonių tvarumą po to, kai jas perims jaunieji ūkininkai.
Socialinės ir ekonominės aplinkybės kaimo vietovėse ir kliūtys jauniesiems ūkininkams patekti į rinką
(pavyzdžiui, žemės kainos ir galimybės gauti kapitalo) yra stiprios atgrasomosios priemonės naujiems
rinkos dalyviams, kurių vien tik BŽŪP priemonėmis neįmanoma įveikti.
Komisijos pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl BŽŪP po 2020 m. numatyta nauja
paramos jauniesiems ūkininkams sistema, kuria užtikrinama didesnė I ir II ramsčių paramos sinergija,
siekiant užtikrinti intervencinių priemonių, tikslinių ir specialiai pritaikytų sprendimų suderinamumą
ir kuo labiau pagerinti ekonomiškai veiksmingą visų turimų išteklių įgyvendinimą tokiu būdu, kuris
geriausiai atitiktų vietos sąlygas ir tikruosius poreikius. Dėl nacionalinių veiksnių įtakos kartų
atsinaujinimui valstybės narės turės išnagrinėti nacionalinių priemonių ir ES intervencijų sąveiką ir
užtikrinti nuoseklumą.
Bendras Komisijos atsakymas į 4.55–4.57 dalių pastabas
EŽŪFKP teikia daug įvairių paramos priemonių investicijoms į kaimo vietoves, kurios apima įvairių
rūšių investicijas ir kaimo plėtros tikslus. Ribotu rodiklių rinkiniu visų projektų aprėpti neįmanoma.
Be to, paramos veiksmingumą galima įvertinti tik atliekant vertinimus ir analizę, naudojant papildomą
informaciją. Komisija pasiūlė kelių problemų, susijusių su 2014–2020 m. programavimo laikotarpio
stebėsenos ir vertinimo sistema, sprendimus, tačiau visada reikės rasti pusiausvyrą tarp stebėsenos ir
vertinimo naudos bei susijusių išlaidų ir administracinės naštos. Dėl plačiajuosčio ryšio aprėpties
kaimo vietovėse taip pat žr. atsakymą į 4.1 langelio pastabas.
4.58. Kaimo plėtros srityje numatomi rezultatai ir atitinkamos tikslinės vertės nustatomi tikslų
(prioritetinių sričių), o ne atskirų priemonių, lygmeniu. Jie naudojami veiklos tikslinėms vertėms,
kurios turi būti pasiektos KPP įgyvendinant keletą atitinkamų paramos priemonių, nustatyti.
Atsižvelgiant į didelį galimų priemonių skaičių, tuo lygmeniu nustatyti rezultatų rodikliai nebūtų
veiksmingi. Tačiau, kad galėtų stebėti konkrečius savo KPP pasiekimus, valstybės narės gali nustatyti
ne tik bendrus rodiklius, bet ir konkrečios programos rodiklius.
12
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Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in rural areas,
2019 („BŽŪP poveikio kartų atsinaujinimui, vietos plėtrai ir darbo vietų kūrimui kaimo vietovėse
vertinimas“, 2019 m.).
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IŠVADOS
Bendras Komisijos atsakymas į 4.59–4.60 dalių pastabas
Komisija mano, kad 2019 m. metinėje valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama
pakankamai kiekybinės informacijos apie BŽŪP rezultatus ir poveikį ir pateikiama darni informacija
apie politikos laimėjimus, daugiausia dėmesio skiriant ir išdirbiui, ir rezultatams.
Komisijai nuolat stebint pokyčius žemės ūkio rinkose, kaimo plėtrą ir BŽŪP lėšų naudojimą,
remiantis konteksto rodikliais, išdirbiais, rezultatais ir rodikliais, padedančiais įvertinti BŽŪP
veiksmingumą, gaunama vis skaidresnės, patogesnės naudoti ir savalaikės informacijos, kuria remtasi
atliekant tiek vidaus, tiek išorės BŽŪP veiksmingumo analizę. Tai nebūtų buvę įmanoma, jei
informacija nebūtų buvusi kiekybiškai įvertinta.
Nors politikos veiksmingumą kasmet galima gana patikimai stebėti išdirbio lygmeniu, stipri išorės
veiksnių (pvz., klimato reiškinių ar sveikatos krizių) įtaka tampa dar svarbesnė, kai siekiama įvertinti
rezultatus ir, visų pirma, poveikį. Nepaisant su tuo susijusių apribojimų, metinė BŽŪP veiksmų
įgyvendinimo pažanga tinkamai parodys, ar BŽŪP vykdoma kryptingai, kad būtų pasiektas jos tikslas,
ir padės įvertinti jos veiksmingumą.
Vykdant bet kokią politiką, kuria siekiama spręsti daugybę problemų, su kuriomis susiduria žemės
ūkio sektorius ir kaimo vietovės, reikia atsižvelgti į tai, kad ekonominius ir aplinkosaugos tikslus
galima pasiekti tik bendromis pastangomis. Rodiklius svarbu vertinti platesniame kontekste,
atsižvelgiant į galimą sinergiją ir (arba) kompromisus, o ne atskirai.
Tai reiškia, kad veiksmingoje žemės ūkio politikoje turi būti atsižvelgiama į daugiasluoksnius
priemonių ir tikslų ryšius, o ne taikoma supaprastinta intervencijos logika, kad būtų atsižvelgta tiek į
įtampą, tiek į galimybes, atsirandančias dėl visų tipų šiuolaikinės ūkininkavimo praktikos ir susijusias
su ekonominiu ir aplinkosauginiu veiksmingumu. Į išsamią BŽŪP intervencijos logiką atsižvelgiama
Komisijos 2018 m. poveikio vertinime ir ji yra plėtojama kiekviename vertinime, kuriame išsamiai
įvertinamas politikos veiksmingumas siekiant jos tikslų.
4.61. Žr. Komisijos atsakymo į 4.14 dalies pastabas pirmą pastraipą.
4.62. Atsižvelgiant į išorės veiksnių, tokių kaip sausros ar ligos, įtaką ūkininkų pajamoms, BŽŪP
tikslinė vertė susijusi su prisidėjimu prie žemės ūkio pajamų didinimo. Be to, parama kaimo plėtrai
prisidedama prie konkurencingumo didinimo, restruktūrizuojant ir modernizuojant ES žemės ūkio
sektorių ir gerinant ūkių ir rinkos santykius 13.
4.63. Dabartinėje ES klimato politikos programoje nenustatytos konkretiems sektoriams skirtos
tikslinės vertės, tačiau nustatytos nacionalinės išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslinės vertės
sektoriuose, kuriems netaikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, įskaitant žemės ūkį,
transportą, atliekas ir pastatus. Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į veiksmų ekonominį
efektyvumą ir klimato kaitos švelninimo potencialą, nusprendžia, kaip ir kuriame (-iuose) sektoriuje (iuose) ji ketina mažinti išmetamųjų teršalų kiekį. Kadangi tolesnio žemės ūkio sektoriaus mažinimo
išlaidos yra gana didelės, palyginti su kitais sektoriais, valstybės narės gali būti nusprendusios
13
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pirmiausia spręsti problemas kituose sektoriuose. Tačiau dėl didesnio naujojo 2030 m. klimato
politikos tikslo įgyvendinimo plano užmojo reikės iš naujo įvertinti dabartinę sistemą ir 2021 m.
viduryje pateikti pasiūlymus dėl atitinkamų sektorių.
4.64. Yra prieinama daug įvairios informacijos apie BŽŪP, o tyrėjai gali gauti išsamesnės
informacijos apie (labai gausius) BSVS rodiklius.
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KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ ATASKAITOS „ES BIUDŽETO
VEIKSMINGUMAS. PADĖTIS 2019 M. PABAIGOJE“
5 SKYRIAUS „SAUGUMAS IR PILIETYBĖ“ PASTABAS
ĮVADAS
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) paskirtis – skatinti veiksmingą migracijos srautų
valdymą ir įgyvendinti, stiprinti ir plėtoti bendrą Sąjungos požiūrį į prieglobstį ir migraciją. Jo lėšomis
remiami veiksmai, susiję su prieglobsčiu, įskaitant perkėlimą į ES ir perkėlimą Europos Sąjungoje,
taip pat su trečiųjų šalių piliečių teisėta migracija ir integracija bei grąžinimo operacijomis.
Dabartinės DFP laikotarpiu Komisija iš PMIF teikiamą paramą sutelkė į pastangas veiksmingai
reaguoti į pabėgėlių krizę, kartu užtikrindama Migracijos darbotvarkės įgyvendinimą. Komisijos
pagal tiesioginio valdymo principą valdomas lankstus reagavimo į susiklosčiusią nepaprastąją padėtį
mechanizmas (pagalba ekstremaliosios situacijos atveju) laikomas itin veiksminga priemone
nenumatytiems poreikiams tenkinti. Šiomis aplinkybėmis svarbus prioritetas buvo užtikrinti, kad iš
PMIF teikiama parama labiau atitiktų politikos tikslus ir konkrečius veiklos poreikius, kad būtų
galima veiksmingai remti siūlomus pabėgėlių krizės valdymo būdus ir didinti PMIF ir kitų ES
finansavimo priemonių (visų pirma Europos struktūrinių ir investicijų fondų, vystomojo
bendradarbiavimo priemonės ir ES humanitarinės pagalbos teikimo priemonių) tarpusavio sąveiką ir
papildomumą.
Šio fondo, kurio programos įgyvendinamos pagal pasidalijamojo valdymo principą, veiksmingumo
ataskaitos reguliariai teikiamos dviem lygmenimis. Pirmuoju lygmeniu teikiami stebėsenos
duomenys, kuriuos valstybės narės renka ir Komisijai pateikia savo metinėse įgyvendinimo
ataskaitose. Šie duomenys apima rodiklių, nustatytų Reglamente, kuriuo įsteigiamas PMIF
(Reglamente (ES) Nr. 516/2014), vertes. Antrasis veiksmingumo ataskaitų lygmuo apima vertinimus.
Pagal galiojančius reglamentus valstybės narės ir Komisija turi atlikti tarpinius vertinimus ir ex post
vertinimus. Šie du duomenų rinkiniai turi nevienodą paskirtį: remiantis stebėsenos duomenimis
bendrai apžvelgiama pažanga, padaryta įgyvendinant šio fondo programas, o atliekant vertinimus
nustatomas paramos poveikis. Komisijos ex post vertinime visų pirma bus įvertintas poveikis
veiksmingam migracijos į Sąjungą srautų valdymui, bendros Europos prieglobsčio sistemos
plėtojimui ir sąžiningam bei vienodam požiūris į trečiųjų šalių piliečius. Tarpinis vertinimas buvo
baigtas 2018 m. birželio mėn. Kadangi buvo vėlai priimti atitinkami reglamentai ir vėlai pradėta
įgyvendinti programas, atliekant tarpinį vertinimą parengtas tik pirmasis ankstyvo PMIF programų
įgyvendinimo vertinimas. Komisijos ex post vertinime, kuris turi būti parengtas iki 2024 m.
birželio mėn. pabaigos, bus pateiktas daug išsamesnis PMIF veiksmingumo vertinimas.
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF)
5.10. Iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo skiriama finansinių išteklių, kurių paskirtis –
2014–2019 m. įgyvendinti visapusišką ES migracijos darbotvarkę nuolat kintančiomis aplinkybėmis ir
esant sudėtingai migracijos padėčiai.
5.3 diagrama. Programos bus įgyvendinamos iki 2022 m. pabaigos. Paskui Komisija atliks galutinį
PMIF veiksmingumo vertinimą, atsižvelgdama į nustatytas siektinas reikšmes. Reglamento (ES)
Nr. 514/2014 57 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės iki 2023 m. gruodžio mėn. Komisijai
pateiktų savo ex post vertinimus. Remdamasi šiomis ataskaitomis, Komisija turi iki 2024 m. birželio
30 d. pateikti ex post vertinimą.
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5.4 diagrama. Komisija mano, kad apskritai visi į programų ataskaitas įtraukti veiksmingumo
rodikliai yra susiję su programų tikslais.
Nustatant siektinas reikšmes DFP laikotarpio pradžioje neišvengiama pavojaus, kad įgyvendinant
programas pasiekti šias siektinas reikšmes bus lengviau arba sunkiau. Taip galėtų atsitikti dėl
veiksnių, už kuriuos atsakinga Komisija, valstybės narės, kiti partneriai ir organizacijos, arba dėl
išorės veiksnių.
Rodikliai savaime nebūtinai reiškia, kad programos tikslai bus pasiekti.
Todėl tai, kad rodiklis yra (arba nėra) įgyvendinamas pagal planą, kad būtų pasiekta jo siektina
reikšmė, nebūtinai reiškia, kad pati programa yra (arba nėra) įgyvendinama pagal planą, kad būtų
pasiekti jos tikslai.
Kad būtų galima įvertinti programos veiksmingumą, rodiklių duomenys visada turėtų būti
analizuojami kartu su kita kiekybine ir kokybine informacija.
5.14. Nei Reglamente (ES) Nr. 516/2014, nei Reglamento (ES) Nr. 516/2014 IV priede, kuriame
nustatyti bendrieji rodikliai, rodikliai neskirstomi į išdirbio arba rezultatų rodiklius.
5.15. Kadangi rodikliai naudojami pažangai, daromai įgyvendinant nacionalines programas, stebėti,
siektinos reikšmės nustatomos programavimo laikotarpio pradžioje ir paprastai tuomet, kai
nacionalinėms programoms skiriamas papildomas finansavimas, yra padidinamos arba sumažinamos.
Siektinų reikšmių viršijimas rodo, kad esama efektyvumo didinimo galimybių.
5.16. 2020 m. Vidaus audito tarnybai atlikus tolesnį auditą padaryta išvada, kad ši „rekomendacija
tinkamai ir veiksmingai įgyvendinta“.
5.17. Siektinas reikšmes valstybės narės nacionalinėse programose nustato programavimo laikotarpio
pradžioje. Jos koreguojamos tuomet, kai nacionalinėms programoms skiriamas papildomas
finansavimas.
Kalbant apie poreikių vertinimą:
-

rengiant kiekvieną programą nagrinėjami įvairių į programą įtrauktų sričių poreikiai (patvirtintų
programų 2 skyrius). Šiais poreikiais remiamasi nustatant skiriamo finansavimo dalį ir atitinkamai
siektinų reikšmių lygį. Taigi valstybių narių nustatytos ir Komisijos patvirtintos siektinos
reikšmės laikomos svarbia informacija, kuria remiamasi atliekant pažangos, daromos
įgyvendinant PMIF programas, vertinimą;

-

atlikus tarpinį vertinimą padaryta išvada, kad PMIF lėšomis finansuotos intervencinės priemonės
atitiko valstybių narių nustatytus poreikius (žr. 5.20 dalį ir 5.1 langelyje pateiktą informaciją).

Valstybės narės nėra teisiškai įpareigotos rinkti ir teikti kiekybinės informacijos apie savo bendrus
poreikius. Tai atitinka visų trijų institucijų Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros
prisiimtą įsipareigojimą atitinkamais atvejais teisės aktuose nustatyti ataskaitų teikimo, stebėsenos ir
vertinimo reikalavimus, kartu vengiant pernelyg didelio reguliavimo ir administracinės naštos, visų
pirma tenkančios valstybėms narėms.
5.18. Visos pateiktos paraiškos dėl EMAS vertinamos pagal Finansinį reglamentą, atsižvelgiant į
keletą kriterijų, įskaitant tai, ar bendrasis tikslas (numatomas poveikis) ir atsakas į prašymą suteikti
pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju atitinka šio fondo ir politikos tikslus ir ar nustatyti konkretūs
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tikslai (numatomi rezultatai) padeda siekti bendrojo tikslo. Kiekvienam konkrečiam tikslui nustatomi
atitinkami rodikliai, skirti pažangai, daromai siekiant to tikslo, įvertinti, įskaitant vertinimo vienetą,
pradinę ir siektiną reikšmes. Siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos taip, kaip ir buvo
planuota, šie rodikliai stebimi susitarimo dėl dotacijos įgyvendinimo laikotarpiu. EMAS pagalbos
teikimo laikotarpiu Komisija veiksmingumą stebi vertindama, ar ES lėšos naudojamos veiksmingai ir
efektyviai, kartu užtikrindama papildomumą kitų ES fondų ir veiksmų atžvilgiu. Kad būtų galima
įvertinti programos veiksmingumą, rodiklių duomenys visada turėtų būti analizuojami kartu su kita
kiekybine ir kokybine informacija.
Kalbant apie būsimą PMIF, Komisija, atsižvelgdama į Europos Audito Rūmų rekomendaciją ir jeigu
bus priimti atitinkami 2021–2027 m. DFP reglamentai, iki 2021 m. birželio 30 d. parengs EMAS lėšų
paskirstymo kriterijus.
5.19. Informacija apie programų ekonomiškumą ir efektyvumą kasmet neteikiama. Šiuos aspektus
daugiausia lemia reguliavimo sistema ir jie paprastai vertinami ilgesnės trukmės laikotarpiu.
Išlaidų programų veiksmingumas išsamiau vertinamas atliekant vertinimus, kurių metu naudojamasi
visa turima kokybine ir kiekybine informacija. Informacija apie efektyvumą renkama atliekant
vertinimus. Reglamente (ES) Nr. 514/2014 nustatyta, kad turi būti atlikti du PMIF vertinimai: vienas
tarpinis vertinimas 2017 m. ir vienas ex post vertinimas užbaigus įgyvendinti programas.
2017 m. atlikto tarpinio vertinimo rezultatai pateikti 2020 m. biudžeto projekto programų ataskaitose.
Iki 2023 m. gruodžio 31 d. valstybės narės pateiks veiksmų, kurių ėmėsi pagal nacionalines
programas, poveikio ex post vertinimo ataskaitas, o Komisija iki 2024 m. birželio 30 d. pateiks
teisinio pagrindo poveikio ex post vertinimo ataskaitą. Šiame Komisijos ex post vertinime taip pat bus
nagrinėjamas specialiųjų reglamentų poveikis laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės plėtojimui,
atsižvelgiant į jų indėlį siekiant pasirinktų tikslų.
5.20. Apskritai šis fondas, nors jam, palyginti su dideliais dėl migracijos kylančiais sunkumais, skirta
gana nedaug lėšų, suteikė daug ES pridėtinės vertės.
5.23. Pirma įtrauka. Palyginti su bendrais valstybių narių poreikiais, iš PMIF šioje srityje skiriama
gana nedidelė dalis finansavimo. Akivaizdu, kad šio fondo lėšomis visi poreikiai nebus patenkinti.
Nepaisant to, PMIF gali daryti teigiamą poveikį.
Poreikiai, kuriuos valstybės narės siekia patenkinti naudodamosi šio fondo lėšomis, programavimo
laikotarpio pradžioje nustatomi nacionalinėje programoje (2 skyriuje).
Atlikus tarpinį vertinimą padaryta išvada, kad PMIF lėšomis finansuotos intervencinės priemonės
atitiko valstybių narių nustatytus poreikius (žr. 5.20 dalį ir 5.1 langelyje pateiktą informaciją).
Be to, atliekant ex post vertinimą bus nagrinėjama, ar PMIF lėšomis pagal nacionalines programas
finansuotų veiksmų poveikis iš tikrųjų padėjo patenkinti šiuos poreikius.
Antra įtrauka. Žr. Komisijos atsakymą į 5.15 dalies pastabas.
5.24. Iš PMIF teikiama parama labai padėjo didžiajai daugumai valstybių narių plėtoti perkėlimo į ES
programas ir susijusią veiklą. Nuo 2015 m. į ES perkeliamų asmenų skaičius nuolat didėja. Net jeigu
dėl COVID-19 pandemijos perkėlimas į ES laikinai sustojo (nors pasibaigus vasarai perkėlimo į ES
operacijos kai kuriose valstybėse narėse pamažu atsinaujino), Komisija apskritai laikosi nuomonės,

LT

LT

331
kad, iki 2019 m. į ES perkėlus daugiau kaip 60 000 asmenų, ši politika gali būti laikoma sėkmingu
pavyzdžiu, kuriuo Komisija ketina remtis ateityje.
5.25. PMIF lėšomis skatinant valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą galima padėti didinti
prieglobsčio suteikimo prašytojams lygių konvergenciją. Vis dėlto prieglobsčio prašymų nagrinėjimas
tebėra politinis klausimas, kurį ne visada galima išspręsti pasitelkiant vien finansavimą.
5.26. Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2020 m. prieglobsčio tendencijų ataskaitos
(angl. Report on Asylum Trends) duomenimis, neišnagrinėtų prieglobsčio prašymų skaičius ne visose
valstybėse narėse yra didelis. Šioje ataskaitoje pažymima, kad Vokietijoje neišnagrinėtų prašymų
skaičius sumažėjo, o Belgijoje, Graikijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje buvo daug nagrinėjamų prašymų
ir jų skaičius didėjo.
2020 m. rugsėjo 23 d. Komisija po aktyvių konsultacijų su Europos Parlamentu, valstybėmis narėmis
ir įvairiais suinteresuotaisiais subjektais priėmė naują Migracijos ir prieglobsčio paktą. Į šį paktą
įtraukti visi įvairūs elementai, reikalingi visapusiškam Europos požiūriui į migraciją sukurti.
Jame siūlomos veiksmingesnės ir greitesnės procedūros, šiuo tikslu nustatant integruotą pasienio
procedūrą, apimančią tikrinimą prieš atvykstant, kurio metu nustatoma visų asmenų, be leidimo
kertančių ES išorės sienas arba išlaipintų po paieškos ir gelbėjimo operacijų, tapatybė. Taip pat bus
atliekami sveikatos ir saugumo patikrinimai, imami pirštų atspaudai, o duomenys bus registruojami
EURODAC duomenų bazėje. Po patikrinimo asmenims gali būti paskirta tinkama procedūra –
pasienyje tam tikrų kategorijų prašytojams taikoma procedūra ar įprasta prieglobsčio procedūra. Šios
pasienio procedūros metu bus greitai priimami sprendimai dėl prieglobsčio suteikimo arba grąžinimo.
5.27. Toliau Komisija pristato veiksmus, kurių imtasi po to praėjusiais metais Europos Audito Rūmų
paskelbtos ataskaitos Nr. 24/2019.
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EASO, įgyvendindamas 2019 m. gruodžio mėn. su Graikija pasirašytą veiklos planą, gerokai
padidino Graikijoje teikiamos paramos apimtį. Remdamasis šiuo planu, Biuras jau didina vietoje
vykdomos veiklos, kuria remiamos Graikijos valdžios institucijos, apimtį. Komandiruotų EASO
darbuotojų skaičius 2020 m. padidės du kartus – nuo maždaug 500 iki daugiau kaip 1 000
darbuotojų. Jie teiks paramą Graikijos prieglobsčio tarnybai, nacionaliniam Dublino skyriui,
Priėmimo ir tapatybės nustatymo tarnybai ir Apeliacinei institucijai.

-

2020 m. sausio 28 d. Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) ir Graikijos vyriausybė
pasirašė Susitarimą dėl EASO operacijų biuro Graikijoje priėmimo (susitarimą dėl būstinės). Šiuo
susitarimu dėl priėmimo suteikiama teisinio ir administracinio aiškumo dėl EASO statuso
Graikijoje, sudarant sąlygas Biurui teikti geresnę paramą Graikijos prieglobsčio ir priėmimo
institucijoms.

-

Komisija jau teikia EMAS pagalbą Graikijai, kad padėtų Graikijos prieglobsčio tarnybai, kaip
paramos gavėjai, mažinti neišnagrinėtų prieglobsčio prašymų skaičių ir vykdyti kitą veiklą, kuria
siekiama užtikrinti sąžiningą ir veiksmingą prieglobsčio suteikimo Graikijoje tvarką. EASO pagal
savo naujausią veiklos planą taip pat remia Graikijos prieglobsčio tarnybos vykdomas operacijas.

-

Pagal PMIF Graikijos nacionalinę programą, kuriai taikomas pasidalijamojo valdymo principas,
taip pat remiama Graikijos prieglobsčio tarnybos veikla ir veikimas.

-

Kalbant apie Italiją, Komisija už PMIF programas atsakingai institucijai išreiškė susirūpinimą dėl
pajėgumo nagrinėti didelį apeliacinių skundų kiekį ir paragino ją palaikyti ryšius su Teisingumo
ministerija, kad būtų galima išnagrinėti būdus, kaip užtikrinti ilgalaikę finansinę paramą
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apeliacijų nagrinėjimo etapu atliekamam vertimui žodžiu. 2019 m. gruodžio 9 d. vykusiame PMIF
nacionalinės programos stebėsenos komiteto posėdyje už PMIF programas atsakinga institucija
informavo Komisiją, kad ji teigiamai įvertino pateiktą rekomendaciją ir kartu su Teisingumo
ministerija imsis atitinkamų veiksmų.
-

Reikėtų pažymėti, kad, Eurostato duomenimis, 2020 m. kovo–liepos mėn. neišnagrinėtų atvejų
skaičius Graikijoje sumažėjo nuo 112 370 atvejų (2020 m. vasario mėn. pabaigoje) iki 83 325
atvejų (2020 m. liepos mėn. pabaigoje; naujausi turimi duomenys). Tai tikriausiai susiję su
COVID-19. Be to, per pastaruosius dvejus metus neišnagrinėtų atvejų skaičius labai sumažėjo
Italijoje: nuo 152 420 atvejų (2017 m. pabaigoje) iki 47 020 atvejų (2019 m. pabaigoje).

5.28. Kalbant apie integraciją, naujame Migracijos ir prieglobsčio pakte[1] Komisija paskelbė ketinanti
iki 2020 m. pabaigos priimti naują Integracijos ir įtraukties veiksmų planą. Jame bus pateiktos
strateginės gairės ir išdėstyti konkretūs veiksmai, skirti migrantų įtraukčiai ir platesnio masto
socialinei sanglaudai skatinti.
[1] Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetui ir Regionų komitetui dėl naujo Migracijos ir prieglobsčio pakto, COM(2020) 609.
5.30. Antra įtrauka. Nors integracija yra sudėtingas procesas, kai trečiųjų šalių piliečių integracijos
naudojantis PMIF parama rezultatams daro įtaką daug veiksnių, Komisija palaiko holistinį požiūrį į
integraciją, atsižvelgdama į įvairius aspektus, kurie gali daryti poveikį integracijos procesui. Iš PMIF
teikiama parama apėmė ne tik kalbų ir pilietinio ugdymo kursus; ji taip pat padėjo spręsti klausimus,
susijusius su aktyviu dalyvavimu visuomenės gyvenime bei galimybėmis naudotis paslaugomis,
kurios gali daryti poveikį ilgalaikei trečiųjų šalių piliečių integracijai.
Vis dėlto Komisija norėtų pabrėžti, kad nelankant kalbų ir pilietinio ugdymo kursų sudėtinga
užsitikrinti bet kokią integraciją, net jeigu ji būtų tik trumpalaikė.
Trečia įtrauka. PMIF indėlis siekiant šio rodiklio siektinos reikšmės yra labai nedidelis, taip pat ir
vertinant viso ES biudžeto mastu. Didžioji dalis finansavimo įsidarbinamumui skatinti skiriama iš
Europos socialinio fondo. Pagal PMIF teisinį pagrindą numatyta remti tik parengiamąsias priemones,
taikomas prieš patenkant į darbo rinką. Taigi veiksmingumo rodiklio, susijusio su darbo rinkoje
dalyvaujančiais trečiųjų šalių piliečiais, pokyčiai priklauso ne tik nuo PMIF indėlio skatinant trečiųjų
šalių piliečių integraciją, bet ir nuo daugybės kitų veiksnių, visų pirma bendros ekonominės padėties
raidos. Į tai turėtų būti atsižvelgiama nagrinėjant šių dviejų aspektų tarpusavio ryšį.
5.31. Į 2016 m. Komisijos veiksmų planą įtrauktus veiksmus turi įgyvendinti ne valstybės narės, o tik
Komisija. Šiame plane buvo pateikti neprivalomo pobūdžio raginimai sutelkti dėmesį į tam tikras
sritis. Komisija šiuo metu vertina šio veiksmų plano įgyvendinimo rezultatus.
5.32. Komisija stebi, ar direktyvos tinkamai perkeliamos į nacionalinę teisę ir kaip jos konkrečiai
taikomos, be kita ko, pradėdama pažeidimo nagrinėjimo procedūras. Kai kurie ES teisėtos migracijos
sistemos perkėlimo į nacionalinę teisę aspektai valstybėse narėse gali skirtis, nes taikomos kelios
neprivalomos sąlygos.
5.33. Tai, kad dabartinė teisėtos migracijos sistema padarė nedidelį poveikį sprendžiant bendras
migracijos problemas, su kuriomis susiduria Europa, lemia ne tik PMIF aprėptis, bet ir platesnio
masto veiksniai. Įtakos turi ne tik tai, kad šiam fondui skirti gana nedideli finansiniai ištekliai; sukurti
visapusišką imigracijos politiką pirmiausia yra politinis sprendimas, kuriam tik vėliau reikia
finansinės paramos.
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Be to, 2019 m. atlikus tinkamumo patikrą nustatyta labiau teigiamų rezultatų, susijusių su ES teisėtos
migracijos sistemos poveikiu. Pagrindinė išvada buvo ta, kad, apskritai ir nepaisant tam tikrų
trūkumų, teisėtos migracijos direktyvos daro teigiamą poveikį, kurio valstybės narės, veikdamos
vienos, nebūtų galėjusios pasiekti. Visi suinteresuotieji subjektai, įskaitant valstybes nares, patvirtino,
kad bendra ES teisėtos migracijos teisinė sistema suteikia nuolatinės ES pridėtinės vertės. Pagrindinis
teigiamas poveikis, nustatytas atliekant vertinimą, yra:






tam tikru lygiu suderintos sąlygos, procedūros ir teisės, padedančios visose valstybėse narėse
užtikrinti vienodas sąlygas;
supaprastintos administracinės procedūros;
didesnis teisinis tikrumas ir nuspėjamumas trečiųjų šalių piliečiams, darbdaviams ir
administravimo institucijoms;
geriau pripažįstamos trečiųjų šalių piliečių teisės (t. y. teisė į vienodą požiūrį kaip ir į atitinkamos
šalies piliečius daugelyje svarbių sričių, pavyzdžiui, susijusių su darbo sąlygomis, galimybėmis
mokytis ir gauti socialinės apsaugos išmokas, ir procesinės teisės);
didesnis tam tikrų kategorijų trečiųjų šalių piliečių (pvz., bendrovės viduje perkeltų asmenų,
mokslininkų ir studentų) judumas Europos Sąjungoje.

5.34. Kaip 2020 m. rugsėjo 23 d. paskelbta Migracijos ir prieglobsčio pakte, Komisija paragino
teisėkūros institucijas greitai užbaigti derybas dėl ES mėlynosios kortelės direktyvos.
5.35. Kad grąžinant neteisėtus migrantus būtų pasiekta labiau apčiuopiamų rezultatų, Komisija
2017 m. kovo mėn. priėmė atnaujintą Veiksmų grąžinimo srityje planą ir Rekomendaciją dėl
grąžinimo veiksmingumo padidinimo įgyvendinant Grąžinimo direktyvą, kuriais siekiama užtikrinti,
kad ES būtų tinkamai pasirengusi spręsti naujas problemas. Be to, 2018 m. rugsėjo 12 d. Komisija
pateikė pasiūlymą dėl peržiūrėtos Grąžinimo direktyvos (naujos redakcijos), į kurį įtraukta keletas
tikslinių pakeitimų, nedarant poveikio pradinės Grąžinimo direktyvos taikymo sričiai. Peržiūrėta
Grąžinimo direktyva ketinama kuo labiau padidinti ES grąžinimo tvarkos veiksmingumą ir užtikrinti
nuoseklesnį jos taikymą visose valstybėse narėse, kartu apsaugant pagrindines teises ir negrąžinimo
principą.
Kartu su nauju Migracijos ir prieglobsčio paktu 2020 m. rugsėjo 23 d. buvo priimtas iš dalies
pakeistas pasiūlymas dėl Prieglobsčio procedūrų reglamento, kuris grindžiamas tuo pačiu požiūriu,
nes šiuo pasiūlymu sustiprinama ES grąžinimo sistemos teisinė, veiklos ir institucinė struktūra ir
panaikinamos prieglobsčio sistemos spragos. Taigi tai yra nauja iniciatyva sukurti bendrą ir
veiksmingą Europos grąžinimo sistemą, jos pagrindu toliau laikant pasiūlymą dėl Grąžinimo
direktyvos išdėstymo nauja redakcija.
Komisija visada rekomenduoja valstybėms narėms pirmenybę teikti savanoriškam grįžimui kaip
oresniam ir ekonomiškesniam būdui. Kaip paskelbta naujame Migracijos ir prieglobsčio pakte,
Komisija kitais metais pristatys konkrečią savanoriško grįžimo ir reintegracijos strategiją.
5.38. Nepaisant visų pastaraisiais metais Komisijos, valstybių narių ir Europos sienų ir pakrančių
apsaugos agentūros (FRONTEX) įgyvendintų projektų ir iniciatyvų, bendras faktiškai grąžintų
asmenų skaičius toliau mažėja, o migrantų, kurie privalo išvykti, skaičius, nors ir lėtai, didėja.
COVID-19 krizės metu Komisija bendradarbiavo su valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis
siekdama užtikrinti, kad grįžtantiems ir (arba) grąžinamiems asmenims ir susijusiems darbuotojams
būtų visapusiškai taikomos su COVID-19 susijusios atsargumo priemonės ir kad grąžinimo
procedūras būtų galima tęsti tol, kol tai įmanoma. Itin daug dėmesio skiriama savanoriško grįžimo
skatinimui.
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2020 m. balandžio 16 d. Komisija pateikė gaires valstybėms narėms dėl ES taisyklių, susijusių su
grąžinimo procedūromis, įgyvendinimo koronaviruso pandemijos sąlygomis. Taip reaguojama į
valstybių narių prašymą pateikti gaires, kaip užtikrinti procedūrų tęstinumą ir kartu gerbti pagrindines
teises bei laikytis ES pagrindinių teisių chartijos nuostatų.
Labai svarbu, kad būtų pasiektas dvejopas šios direktyvos tikslas: didinti nacionalinių procedūrų
veiksmingumą ir užtikrinti migrantų teisių apsaugą.
Naujajame Migracijos ir prieglobsčio pakte laikomasi šio požiūrio ir pateikiama naujų iniciatyvų
sukurti bendrą ir veiksmingą Europos grąžinimo sistemą, kuria būtų sustiprinta ES grąžinimo sistemos
teisinė, veiklos ir institucinė struktūra ir panaikintos prieglobsčio sistemos spragos. Šios sistemos
pagrindu ir toliau bus laikomas pasiūlymas dėl Grąžinimo direktyvos išdėstymo nauja redakcija ir
naujas pasiūlymas, kuriuo iš dalies keičiamas 2016 m. pasiūlymas dėl Prieglobsčio procedūrų
reglamento.
5.39. PMIF padėjo įgyvendinti grąžinimo strategijas, nes jo lėšomis valstybėms narėms būtina
pagalba teikiama įvairiose grąžinimo politikos srityse: pradedant sulaikymo pajėgumų didinimu, jo
sąlygų gerinimu ir įgyvendinamų apsaugos priemonių (pvz., nemokamos teisinės pagalbos)
užtikrinimu, ir baigiant padengiamomis grąžinimo operacijų sąnaudomis tais atvejais, kai FRONTEX
negalėjo suteikti paramos arba kai valstybės narės nemanė, kad tokia pagalba būtina.
5.41. Komisija taip pat norėtų pabrėžti, kad operatyvine pagalba, kurią FRONTEX teikia valstybėms
narėms, ir PMIF nacionalinėmis programomis priverstinio grąžinimo veikla remiama taip, kad šios
priemonės viena kitą papildytų:



veiksmų papildomumą ir derinimą su PMIF lėšomis finansuojama parama grąžinimo srityje
FRONTEX užtikrina valstybėms narėms ir Europos Komisijai pateikdama grąžinimo srityje
teikiamų paslaugų sąrašą;
pagal būsimą ES finansinę priemonę (PMIF) siūlomas dar glaudžiau koordinuojamos su
grąžinimu susijusios veiklos metodas.

Turėdamos galimybę organizuoti PMIF nacionalinių programų lėšomis finansuojamas grąžinimo
operacijas, valstybės narės gali lanksčiai vykdyti grąžinimo operacijas tais atvejais, kai agentūra
negali suteikti paramos, arba tuomet, kai valstybės narės mano, kad agentūrai nebūtina dalyvauti.
5.42. Po aktyvių konsultacijų su Europos Parlamentu, valstybėmis narėmis ir įvairiais
suinteresuotaisiais subjektais 2020 m. rugsėjo 23 d. Komisija priėmė naują Migracijos ir prieglobsčio
paktą. Į šį paktą įtraukti visi įvairūs elementai, reikalingi visapusiškam Europos požiūriui į migraciją
sukurti.
Šiuo paktu ne tik siūlomos veiksmingesnės ir greitesnės procedūros, nurodytos Komisijos atsakyme į
5.26 dalies pastabas, jis taip pat yra grindžiamas teisingo atsakomybės pasidalijimo ir solidarumo
principu. Valstybės narės turi prisidėti prie solidarumo. Šiame pakte atsižvelgiama į skirtingą
valstybių narių padėtį ir nuolat kintantį migracijos spaudimą ir siūloma lanksčių valstybių narių įnašų
sistema. Tai gali būti ir prieglobsčio prašytojų perkėlimas iš šalies, į kurią atvykstama pirmiausia, ir
atsakomybės už asmenų, neturinčių teisės pasilikti, grąžinimą prisiėmimas arba įvairių rūšių parama
veiklai.
Šis paktas grindžiamas konkrečiai pritaikyta ir abiem šalims naudinga partneryste su trečiosiomis
šalimis. Šie partnerystės ryšiai padės spręsti tokias bendras problemas kaip neteisėtas migrantų
gabenimas, plėtoti teisėtus atvykimo būdus ir veiksmingai įgyvendinti readmisijos susitarimus ir
priemones.
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5.43. Komisija norėtų pabrėžti, kad perkėlimo, migrantų antplūdžio valdymo centrų ir prieglobsčio
politikos veiksmingumas priklauso nuo politinių sprendimų ir (arba) tinkamumo kriterijų.
Didžiausia PMIF teikiama nauda ES lygmeniu yra susijusi ne tik su tarptautiniu tam tikrų veiksmų
aspektu, bet ir su solidarumu ES lygmeniu, kuris visų pirma stiprinamas teikiant pagalbą
ekstremaliosios situacijos atveju ir taikant perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į ES
mechanizmus.
Dėl perkėlimo žr. Komisijos atsakymus į Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 24/2019
„Migrantų prieglobstis, perkėlimas ir grąžinimas. Laikas imtis aktyvesnių veiksmų mažinant atotrūkį
tarp tikslų ir rezultatų“ pastabas (COM(2019) 592 final), visų pirma atsakymus į 33–48 dalių
pastabas.
Pirma įtrauka. Šis veiksnys susijęs su politiniais sprendimais ir (arba) tinkamumo kriterijais ir negali
būti siejamas su paties fondo veiksmingumu.
Antra įtrauka. Žr. Komisijos atsakymą į pirmos įtraukos pastabas.
Trečia įtrauka. Komisija norėtų priminti, kad perkėlimas Europos Sąjungoje priklauso nuo valstybių
narių priimtų sprendimų, o 2015 m. mechanizmo atveju – nuo atitinkamų pagal šį mechanizmą
taikomų tinkamumo kriterijų. Europos Sąjungoje perkeltų asmenų skaičius galėtų praversti atliekant
kokybinę PMIF poveikio analizę, tačiau juo neturėtų būti tiesiogiai naudojamasi šio fondo
veiksmingumui vertinti, nes pagal šio fondo programas nebuvo ribojamas perkeliamų asmenų
skaičius.
Komisija savo oficialiame atsakyme į Europos Audito Rūmų ataskaitos Nr. 24/2019 pastabas nurodė,
kad skubaus perkėlimo mechanizmai padėjo sėkmingai sumažinti Italijos ir Graikijos prieglobsčio
sistemoms tenkantį spaudimą, atsirandantį dėl to, kad didelę dalį prašymų pateikia asmenys, kuriems
akivaizdžiai reikia apsaugos (taigi ir ilgalaikį su integracija siejamą spaudimą).
Ketvirta įtrauka. Nors perkėlimas vykdomas savanoriškai ir ad hoc pagrindu, ES finansavimas padėjo
vykdyti išlaipintų asmenų perkėlimą Europos Sąjungoje ir buvo svarbi paskata teikti paramą
spaudimą patiriančioms valstybėms narėms.
2018 m. teisėkūros institucijos susitarė likusias nepanaudotas laikinų perkėlimo mechanizmų lėšas
perskirstyti kitiems migracijos srities prioritetams. 2019 m. peržiūrint nacionalines programas šios
lėšos, be kitų pagrindinių migracijos srities prioritetų, visų pirma buvo paskirstytos savanoriškam
perkėlimui (26 mln. EUR) ir perkėlimui į ES (116 mln. EUR).
5.44. Iš PMIF valstybėms narėms perkėlimo Europos Sąjungoje reikmėms buvo skirta pakankamai
lėšų, tačiau perkėlimas nevyko tokiu mastu, koks buvo planuotas. Tai susiję ne su PMIF veikimu, o su
tuo, kad valstybės narės neprašė perkelti asmenų.
IŠVADOS
5.45. Siekiant reaguoti į migracijos krizę, visų pirma padėti pirmosioms su migrantų antplūdžiu
susiduriančioms valstybėms narėms, nuo 2015 m. sutelktas didelis papildomas PMIF finansavimas.
PMIF lėšomis teikiama parama turi būti vertinama atsižvelgiant į itin sudėtingas ir ypatingas politines
aplinkybes ir labai skirtingą valstybių narių padėtį bei poreikius. Turint omenyje sunkumus, kurių
kyla šioje srityje, akivaizdu, kad galimas šio fondo, kuriam skirtas gana nedidelis finansavimas,
indėlis tokiomis politinėmis aplinkybėmis yra ribotas.
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Atsižvelgiant į greitai kintančią ir sudėtingą migracijos padėtį, PMIF pavyksta siekti savo tikslų.
5.46. Žr. Komisijos atsakymą į 5.16 dalies pastabas dėl tinkamo ir veiksmingo audito rekomendacijos
įgyvendinimo.
Komisija nėra sukūrusi veiksmingumo stebėsenos sistemos, tačiau atsakyme į 5.18 dalies pastabas ji
apibūdino, kaip galima gauti išsamios informacijos apie EMAS veiksmingumą.
EMAS pagalbos teikimo laikotarpiu Komisija veiksmingumą stebi vertindama, ar ES lėšos
naudojamos veiksmingai ir efektyviai, kartu užtikrindama papildomumą kitų ES fondų ir veiksmų
atžvilgiu.
Kalbant apie būsimą PMIF, Komisija, atsižvelgdama į Europos Audito Rūmų rekomendaciją ir jeigu
bus priimti atitinkami 2021–2027 m. DFP reglamentai, iki 2021 m. birželio 30 d. parengs EMAS lėšų
paskirstymo kriterijus.
5.47. Bet kokie trūkumai, susiję su poveikio rodikliais, galėtų būti labiau siejami ne su fondo veikimu,
o su politinių tikslų įgyvendinimu.
Tai, kad politinės aplinkybės daro įtaką rodikliams, pripažinta 5.10 dalyje.
Be to, informacija apie efektyvumą renkama atliekant vertinimus. Reglamente (ES) Nr. 514/2014
nustatyta, kad turi būti atlikti du PMIF vertinimai: vienas tarpinis vertinimas 2017 m. ir vienas ex post
vertinimas užbaigus įgyvendinti programas.
Iš valstybių narių pateiktų rodiklių duomenų matyti, kad siekiant nacionalinėse programose nustatytų
siektinų reikšmių apskritai daroma didelė pažanga.
5.48. Iš PMIF suteikta didelė finansinė parama pabėgėliams perkelti, o tai padėjo valstybėms narėms
plėtoti savo perkėlimo pajėgumus. Dėl to nuo 2014 m. prisiimama vis daugiau perkėlimo
įsipareigojimų. Komisijos nustatytos siektinos reikšmės siekiama pagal planą, o perkėlimo veikla
tebevykdoma. Todėl siektina reikšmė dar nepasiekta.
5.49. Veiksmingumo rodiklio, susijusio su darbo rinkoje dalyvaujančiais trečiųjų šalių piliečiais,
pokyčiai labiau priklauso ne nuo PMIF indėlio (jo lėšomis remiamos parengiamosios priemonės,
taikomos prieš patenkant į darbo rinką), bet nuo daugybės kitų veiksnių, pvz., bendros ekonominės
padėties raidos.
Komisija norėtų pabrėžti, kad integruoti aukštos kvalifikacijos darbuotojus nėra pagrindinis PMIF
tikslas. Apskritai reikėtų pripažinti, kad dabartinės ES teisėtos migracijos taisyklės, be kita ko,
susijusios su aukštos kvalifikacijos darbuotojų pritraukimu, turėtų būti patobulintos. Būtent tai
Komisija pasiūlė 2016 m., kai pateikė pasiūlymą dėl Mėlynosios kortelės, skirtos aukštos
kvalifikacijos darbuotojams, reformos, dėl kurio vis dar vyksta derybos. Galiausiai, kaip paskelbta
Migracijos ir prieglobsčio pakte, Komisija paragino teisėkūros institucijas greitai užbaigti derybas dėl
ES mėlynosios kortelės direktyvos. Komisija taip pat pradėjo viešas konsultacijas dėl teisėtos
migracijos ir paskelbė keletą priemonių, kuriomis siekiama gerinti dabartinę sistemą (neapsiribojant
aukštos kvalifikacijos migrantų klausimu).
5.50. Mažo grąžinimo veiksmingumo priežastys tiesiogiai nesusijusios su PMIF veiksmingumu, nors
šio fondo lėšos gali padėti siekti atitinkamos siektinos reikšmės.
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Į Migracijos ir prieglobsčio paktą įtraukta naujų iniciatyvų sukurti bendrą ir veiksmingą Europos
grąžinimo sistemą, kuria būtų sustiprinta ES grąžinimo sistemos teisinė, veiklos ir institucinė
struktūra ir panaikintos prieglobsčio sistemos spragos. Šios sistemos pagrindu ir toliau bus laikomas
pasiūlymas dėl Grąžinimo direktyvos išdėstymo nauja redakcija ir iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl
Prieglobsčio procedūrų reglamento.
2015 m. rugsėjo mėn. priimti skubaus perkėlimo mechanizmai padėjo sėkmingai sumažinti Italijos ir
Graikijos prieglobsčio sistemoms tenkantį spaudimą, atsirandantį dėl to, kad didelę dalį prašymų
pateikia asmenys, kuriems akivaizdžiai reikia apsaugos (taigi ir ilgalaikį su integracija siejamą
spaudimą). 96 proc. (34 700) visų reikalavimus atitinkančių migrantų, prašiusių perkelti pagal
2015 m. skubaus perkėlimo mechanizmus, buvo veiksmingai perkelti. Likusios nepanaudotos laikinų
perkėlimo mechanizmų lėšos buvo perskirstytos kitiems migracijos srities prioritetams.
ES finansavimas padėjo vykdyti išlaipintų asmenų perkėlimą Europos Sąjungoje ir buvo svarbi
paskata teikti paramą spaudimą patiriančioms valstybėms narėms.
Dėl perkėlimo taip pat žr. Komisijos atsakymus į Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos
Nr. 24/2019 „Migrantų prieglobstis, perkėlimas ir grąžinimas. Laikas imtis aktyvesnių veiksmų
mažinant atotrūkį tarp tikslų ir rezultatų“ pastabas (COM(2019) 592 final), visų pirma atsakymus į
33–48 dalių pastabas.
Galiausiai, naujajame Migracijos ir prieglobsčio pakte Komisija pasiūlė solidarumo mechanizmą,
taikytiną situacijose, kai patiriamas migracijos spaudimas; šiuo mechanizmu siekiama spręsti
specifinius su išlaipinimu po paieškos ir gelbėjimo operacijų susijusius klausimus remiantis
privalomais įnašais, kurie taip pat apima perkėlimą Europos Sąjungoje. Pagrindinė paramos tokiam
perkėlimui dalis bus iš ES biudžeto šiuo tikslu teikiama parama.
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KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ ATASKAITOS „ES BIUDŽETO
VEIKSMINGUMAS. PADĖTIS 2019 M. PABAIGOJE“ PASTABAS
6 SKYRIUS. EUROPOS VAIDMUO PASAULYJE
ĮVADAS
Europos kaimynystės priemone (EKP) ir Vystomojo bendradarbiavimo priemone (VBP) pasauliniu
mastu ir tiesiogiai bendradarbiaujant su šalimis partnerėmis veiksmingai remiamas Darnaus
vystymosi darbotvarkės iki 2030 m., Adis Abebos vystymosi finansavimo veiksmų darbotvarkės ir
Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos įgyvendinimas. ES finansinė parama padėjo pagerinti milijonų
žmonių gyvenimus visame pasaulyje, kovoja su nelygybe ir remia teisingą ir tvarų augimą bei
visuomenes visame pasaulyje, o tai apima žmogaus socialinę raidą ir sudaro sąlygas jaunimui
išnaudoti savo potencialą.
Tai rodo, kad Komisija nuolat tobulino išorės priemonių veiksmingumo vertinimo metodą tiek
programos, tiek intervencijos lygmenimis, taip pat ataskaitas apie padarytą pažangą. Daroma pažanga
siekiant EKP tikslų, visų pirma susijusių su esamų partnerysčių judumo srityje skaičiumi: tarpinės
reikšmės buvo pasiektos, o veiksmingumas atitinka nustatytus reikalavimus. Priemonių
veiksmingumas vertinamas naudojant įvairias priemones, įskaitant rodiklius ir veiksmingumo
vertinimą biudžeto projekto programos ataskaitose 1, rezultatų stebėseną ir rodiklius, įtrauktus į metinę
Europos Sąjungos išorės veiksmų finansavimo priemonių įgyvendinimo ataskaitą 2, taip pat
projekto / programos lygmeniu ir strateginiu lygmeniu atliekamus vertinimus 3. Didelė pažanga taip
pat padaryta kai kuriose pagrindinėse VBP srityse, visų pirma siekiant darnaus vystymosi tikslų
(DVT), susijusių su mergaičių galimybe gauti išsilavinimą ir sumažinti jaunesnių nei 5 metų vaikų
sutrikusio vystymosi atvejų skaičių. Vis dėlto Komisija pripažįsta, kad, siekiant patikimesnio
veiksmingumo vertinimo ir toliau paisyti VBP politikos pasaulinių tikslų (skurdo panaikinimas
siekiant remti darnų vystymąsi, parama žmogaus teisėms ir geram valdymui), reikia imtis papildomų
veiksmų. Dėl Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KVTBP), t. y.
VBP ir EKP pakeisiančios programos, pažymėtina, kad Komisija pasiūlė naują poveikio ir
rezultatų / išdirbio rodiklių derinį, kuris padėtų tiksliau įvertinti veiksmingumą pagrindinėse
intervencijos srityse siekiant jos tikslų. Komisija ES išorės veiksmų finansavimo priemonių
įgyvendinimo metinėje ataskaitoje skelbia išsamią veiksmingumo informaciją. Komisija taip pat
skelbia ataskaitą dėl pasiektų rezultatų, susijusių su ES visuotinių įsipareigojimų vykdymu,
remdamasi ES tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi rezultatų sistemos rodikliais.
Vystomojo bendradarbiavimo priemonė (VBP)
6.4 diagrama. Komisija mano, kad apskritai visi į programos ataskaitas įtraukti veiksmingumo
rodikliai yra susiję su programos tikslais.

1

2
3
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DFP laikotarpio pradžioje nustatant siektinas reikšmes, visada kyla rizika, kad programos
įgyvendinimo metu siektinas reikšmes bus lengviau arba sunkiau pasiekti. Taip galėtų atsitikti dėl
veiksnių, už kuriuos atsakinga Komisija, valstybės narės, kiti partneriai ir organizacijos, arba dėl
išorės veiksnių.
Rodikliai patys savaime nebūtinai atspindi pasiektus programos tikslus.
Todėl tai, kad rodiklio „siekiama pagal planą“ (arba ne), dar nereiškia, jog pačios programos tikslų
siekiama pagal planą (arba ne).
Rodiklio duomenys visada turėtų būti analizuojami kartu su kita kiekybine ir kokybine informacija
tam, kad būtų galima įvertinti programos veiksmingumą.
6.12. Finansiniame reglamente reikalaujama, kad Komisija programų ataskaitose praneštų apie visus
rodiklius, nustatytus išlaidų programų teisiniuose pagrinduose, dėl kurių susitarė Europos Parlamentas
ir Taryba, remdamiesi Komisijos pateiktais pasiūlymais.
Pasirinkti poveikio rodikliai atspindi VBP tikslų užmojį. Nuo 2015 m. metinėje Europos Sąjungos
išorės veiksmų finansavimo priemonių įgyvendinimo ataskaitoje pateikiamas skyrius apie pasiektus
rezultatus, kuris yra pagrįstas ES rezultatų sistemos rodikliais, kurie apima keletą išdirbio ir rezultatų
rodiklių. Koncepciniu požiūriu ES rezultatų sistemoje pateikiama išsami konkrečių intervencijų
aplinkybių ir rezultatų apžvalga. Išdirbio lygmens rodikliai labiau tiesiogiai susiję ES intervencijomis,
o rezultatų ir poveikio lygmens rodikliai daug geriau parodo politikos tikslus. Atsižvelgdama į tai, kad
vystomasis bendradarbiavimas grindžiamas bendru darbu, Komisija, vertindama veiklos rezultatus,
taiko indėlio metodą. Taikant priskyrimo metodą, reikėtų gerokai padidinti dabartines investicijas į
ataskaitų teikimą ir didinti informuotumą apie reikšmingą efektyvumo riziką.
6.13. Komisija daugelį metų nuolat stengėsi gauti papildomą paramos teikėjų finansavimą ES patikos
fondams.
Nuo pat įsteigimo ES patikos fondas Afrikai iš ES valstybių narių ir kitų paramos teikėjų gavo daug
išteklių – iš viso 619 milijonų eurų (2020 m. rugsėjo 30 d. duomenimis), o tai sudaro 12,4 % visų
patikos fondo išteklių. Prie ES patikos fondo Afrikai prisidėjo visos ES valstybės narės, taip pat
Jungtinė Karalystė, Šveicarija ir Norvegija. Nuo pat įsteigimo ES patikos fondas „Bêkou“ savo
finansinius išteklius padidino beveik keturis kartus: įsipareigojimai skirti lėšų sudaro 308 milijonus
eurų (2020 m. rugsėjo 30 d. duomenimis). Beveik 30 % šių įsipareigojimų yra susiję su valstybėmis
narėmis (ir Šveicarija). Be to, nustatant, plėtojant ir bendrai įgyvendinant programas, ES patikos
fondas Afrikai reguliariai telkė paramos teikėjų ekspertines žinias ir patirtį. ES patikos fondas
„Bêkou“ taip pat dėjo pastangas, kad sustiprintų Centrinės Afrikos Respublikoje veikiančių paramos
teikėjų dialogą ir veiklos koordinavimą.
6.15. Komisija yra įsipareigojusi užtikrinti politikos suderinamumą vystymosi labui. Komisijos
pasiūlymu dėl reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės
(žr. COM(2018) 460 final) patvirtinamas Komisijos ketinimas užtikrinti suderinamumą, nuoseklumą
ir papildomumą (įskaitant politikos suderinamumą vystymosi labui).
6.16. Komisija stengiasi atsižvelgti į Audito Rūmų nustatytus faktus ir imasi veiksmų Audito Rūmų
rekomendacijoms įgyvendinti. Komisijos įsipareigojimą įgyvendinti Audito Rūmų rekomendacijas dėl
ES išorės veiksmų rodo Audito Rūmų 2016 m. specialiojoje ataskaitoje dėl Hondūro pateiktų
rekomendacijų įgyvendinimo rezultatai: Audito Rūmai padarė išvadą, kad visos rekomendacijos
visiškai įgyvendintos.
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Dėl Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje dėl ES skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo
(angl. EUTF) nustatytų faktų, pažymėtina, kad sistemingai vertinamas papildomumas ir sąveika su ES
veiksmais pagal kitas priemones. Koordinavimas vietoje užtikrinamas pasitelkiant įprastas paramos
teikėjų ir partnerių koordinavimo grupes.
6.17. Nuo 2015 m. Komisija taiko ES rezultatų sistemą (angl. EURF), kuri naudojama programų ir
projektų įgyvendinimo rezultatų stebėsenai (ROM), ir kasmet teikia metines rezultatų ataskaitas.
EURF apima išdirbį, rezultatus ir poveikį.
6.18. Komisija nuo 2014 m. užbaigė 27 vertinimo ataskaitas, susijusias su tarptautiniu vystymusi ir
bendradarbiavimu. Išorės pagalbos atveju tarnybų darbinis dokumentas (SWD) rengiamas tik dėl
atrinktų ataskaitų. Programuojant išorės veiksmų priemones ir atliekant jų laikotarpio vidurio peržiūrą
tinkamai atsižvelgiama tiek į šalių, tiek į teminių vertinimo ataskaitų išvadas ir rekomendacijas. Visos
strateginio vertinimo ataskaitos, įskaitant išvadas ir rekomendacijas, skelbiamos Komisijos svetainėje.
6.19. Komisija tebėra įsipareigojusi nuolat tobulinti savo veiklos rezultatų vertinimo metodą tiek
programos, tiek intervencijos lygmenimis.
Kiek tai susiję su Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje dėl ES patikos fondo Afrikai nustatytais
faktais, Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad nuo ataskaitos paskelbimo padaryta pažanga. Dabar
įdiegta ir visu pajėgumu veikia trijų ES patikos fondo Afrikai dalių stebėsenos ir mokymosi sistema
(angl. MLS). Pagal ES patikos fondo stebėsenos ir mokymosi sistemą trijose geografinėse dalyse
naudojama viena rezultatų sistema. ES patikos fondo bendri išdirbio rodikliai yra šios sistemos, kurią
sudaro 41 bendras išdirbio rodiklis, už kuriuos atsiskaitoma visuose projektuose, sudedamoji dalis. Ši
sistema sudaro sąlygas kas ketvirtį teikti bendras ataskaitas apie ES patikos fondą Afrikai ir šios
ataskaitos skelbiamos viešai. Apskritai dėl Komisijos praktikos imtis tolesnių veiksmų po Audito
Rūmų auditų Komisija nurodo savo atsakymą į 6.16 dalies pastabas.
6.24. Komisija sutinka su Audito Rūmų 2016 m. pastabomis dėl pagal VBP finansuojamų veiksmų,
kurių rezultatai Hondūro švietimo sektoriuje buvo įvairūs, tačiau ji vis tiek pažymi, kad šiuo atveju
auditoriai remiasi konkrečia programa, kuria minėti veiksmai buvo baigti įgyvendinti 2014 m.
6.26. ES yra tvirtai įsipareigojusi propaguoti ir saugoti visas žmogaus teises, įskaitant civilines ir
politines, ekonomines, socialines ir kultūrines teises, demokratinius principus ir teisinės valstybės
principą. Šios vertybės yra esminiai ES partnerysčių ir bendradarbiavimo susitarimų su šalimis
partnerėmis aspektai. Vystomojo bendradarbiavimo srityje ES paprastai dirba su vyriausybėmis ir jų
padedama, todėl yra priklausoma nuo nacionalinių administracijų politinės valios ir gebėjimų.
Įgyvendindama ES finansuojamas intervencijas, ES siekia glaudžiai koordinuoti pagrindinių vertybių
vertinimą ir stebėseną, remdamasi konkrečiai šaliai skirtos žmogaus teisių srities strategijos analize ir
prioritetais ir įtraukdama šiuos tolesnius veiksmus į politinį dialogą su šalimi partnere.
Kaip nurodyta Europos konsensuse dėl vystymosi, ES ir jos valstybės narės palaipsniui įtraukia
teisėmis grindžiamą požiūrį, apimantį visas žmogaus teises, į visas vystomojo bendradarbiavimo
programas ir veiksmus. Komisija pažymi, kad nors demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių rėmimas yra Komisijos prioritetas, pats procesas yra sudėtingas ir labai
politizuotas. Šiomis aplinkybėmis taip pat sudėtinga įvertinti tokio proceso rezultatus.
ES programos, kuriomis siekiama remti minėtas vertybes, labai prisidėjo prie pažangos daugelyje
šalių. Rezultatai kartais būna įvairūs, nes demokratinių reformų rėmimui gali kilti tam tikrų didelių
kliūčių, dažnai dėl veiksnių, kurių ES negali kontroliuoti.
6.27. Dėl ES paramos žmogaus teisėms Komisija nurodo savo atsakymus į 6.26 dalies pastabas.
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Dėl nuorodų į Mianmarą Komisija pažymi, kad šalies vertinimas apėmė ES bendradarbiavimą iki
2017 m. 2017 m. atlikus Mianmarui skirtos 2014–2020 m. daugiametės orientacinės programos
(MDP) laikotarpio vidurio peržiūrą, Komisija skyrė papildomą 5 milijonų eurų sumą pragyvenimo
lėšų
programai,
konkrečiai
lyčių
aspekto
integravimo
veiklai.

Europos kaimynystės priemonė (EKP)
6.31. Nuo 2015 m. Komisija taiko ES rezultatų sistemą (angl. EURF), kuri naudojama programų ir
projektų įgyvendinimo rezultatų stebėsenai, ir kasmet teikia EKP metines rezultatų ataskaitas. EURF
apima išdirbį, rezultatus ir poveikį.
6.10 diagrama. Žr. Komisijos atsakymą į 6.4 diagramos pastabas.
6.34. Finansiniame reglamente reikalaujama, kad Komisija programų ataskaitose praneštų apie visus
rodiklius, nustatytus išlaidų programų teisiniuose pagrinduose, dėl kurių susitarė Europos Parlamentas
ir Taryba, remdamiesi Komisijos pateiktais pasiūlymais.
Rodikliai nustatyti atsižvelgiant į nebaigtinį nagrinėtinų sričių sąrašą, kuris nurodomas EKP
reglamente. Kad būtų galima suprasti programos veiksmingumą, pasirinktas rodiklių derinys, kurį
visų pirma sudaro poveikio, bet taip pat išdirbio ir rezultatų rodikliai.
6.37. Komisija palankiai vertina tokių priemonių, kaip dialogas, poriniai projektai ir ES patikos
fondai, naudingumo ir veiksmingumo pripažinimą. EKP padėjo skatinti reformas srityse, kuriose ES
ir šalis partnerė turi bendrų interesų, arba spręsti piliečiams rūpimus klausimus. Kalbant konkrečiau,
2017 m. atnaujinus bendradarbiavimą su Azerbaidžanu visais lygmenimis ir 2018 m. priėmus ES ir
Azerbaidžano partnerystės prioritetus, bendradarbiavimas su šia šalimi išplėstas taip, kad apimtų
valdymo, ekonomikos, sujungiamumo ir žmonių tarpusavio ryšių sritis. Ši pagalba bus glaudžiai
susieta su politiniais ir sektorių dialogais, kurie strateginiu požiūriu bus naudojami tikslingiau,
siekiant stebėti reformų įgyvendinimą.
Dėl pilietinės visuomenės pažymėtina, kad ES toliau teikia finansinę paramą nuolatinio pilietinės
erdvės varžymo aplinkybėmis, įskaitant NVO ribojančius teisės aktus.
6.38. Poreikių vertinimams taikomas vienas iš penkių geresnio reglamentavimo vertinimo kriterijų –
aktualumo kriterijus, tačiau kai kuriuose vertinimo dokumentuose ne visada gali būti pateikta aiški
nuoroda į tokius vertinimus 4. Be to, poreikių vertinimai yra veiksmų dokumentų, t. y. pagrindinių
metinių programavimo dokumentų, loginių sistemų pagrindas.
6.39. Komisija nurodo savo atsakymą į 6.31 dalies pastabas.
6.40. Konkrečių tikslų įgyvendinimo stebėsenai naudojami rodikliai yra išdirbio arba poveikio
rodiklių derinys, o ne rezultato rodikliai. Tuo metu, kai buvo nustatyti programos ataskaitos rodikliai,
veiksmingumo sistemos nebuvo iki galo išplėtotos ir Komisija neturėjo daugelio rezultato rodiklių,
kuriuos ji šiuo metu turi ir naudoja.
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6.41. NEAR GD skyrė nemažai laiko ir pastangų savo darbuotojų ir pagrindinių suinteresuotųjų
subjektų gebėjimams stiprinti, visų pirma veikiant stebėsenos ir vertinimo funkcijai ir specialiai
paramos biudžetui grupei.
NEAR GD valdo tūkstančių projektų portfelį. Stebėsena – tai funkcija, apimanti keletą parametrų,
pavyzdžiui, galimybę pasinaudoti konkrečiomis žiniomis, saugias įgyvendinimo aplinkybes, nuotolinę
veiklą ir poreikį užtikrinti stebėsenos ir kontrolės administracinių išlaidų proporcingumą, palyginti su
investicijomis.
Komisija nuolat dirba tobulindama rodiklių, naudojamų atlyginant išlaidas pagal paramos biudžetui
sutartis, formuluotes. Sugriežtinta naujų paramos biudžetui sutarčių priežiūra.
6.42. Komisija tinkamai įvertina visas išorės vertinimo išvadas. Tarnybų darbinis dokumentas
rengiamas ne dėl visų vertinimų, tačiau tai nereiškia, kad išorės vertinimų išvados nėra įvertinamos.
Pagal geresnio reglamentavimo sistemą numatyti tarnybų darbiniai dokumentai (SWD), kuriais
atskirame dokumente įforminama Komisijos nuomonė dėl išorės vertinimuose nustatytų faktų ir
išvadų. Konkrečiai, paskelbus kiekvieną išorės vertinimą, parengiamas tolesnių veiksmų planas,
kuriame tarnybos priima arba atmeta vertinimo rekomendacijas. Po metų atliekama papildoma
tolesnių veiksmų plano peržiūra, kurioje apžvelgiama įgyvendinimo pažanga. NEAR GD patirtis,
įgyta vykdant vertinimo funkciją, visų pirma grindžiama gausiais atliktais ir paskelbtais veiklos ir
strateginiais vertinimais, nors oficialus SWD skelbiamas ne dėl visų atliktų vertinimų.
Pirma įtrauka. Komisija žinojo apie tam tikrus ekonominio valdymo vertinimo trūkumus ir priėmė
sprendimą, kokiu mastu vertinimo proceso trūkumai turėjo įtakos vertinimo išvadoms. Nepaisant
žinomų trūkumų, išorės vertinimo išvados buvo laikomos pagrįstomis.
Antra įtrauka. Komisija paskelbė išorės vertinimo ataskaitą, nes manė, kad ji yra tinkamos kokybės ir
atitinka susijusius standartus.
Trečia įtrauka. Viešojo administravimo reformos vertinimo klausimu Komisija ir rangovas dėl
nesuderinamų šalių skirtumų sutiko sutartį nutraukti.
6.43. Nors atlikti mokėjimai 2020 m. sausio 1 d. sudarė 42 % 2014–2020 m. finansiniame plane
numatytų mokėjimų, atliekama beveik 100 % suplanuotų mokėjimų.
Programų, kuriomis skatinamos sudėtingos ilgalaikės struktūrinės reformos, atsižvelgiant į jų pobūdį,
įgyvendinimo laikotarpis yra gana ilgas.
Išorės veiksmų programos paprastai įgyvendinamos vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, ir suinteresuotieji
subjektai tam iš esmės pritaria. Tai taip pat pripažįstama dabartiniame teisiniame pagrinde ir
pasiūlyme dėl KPTBP po 2020 m., nes galutinius vertinimus planuojama atlikti tik kitos DFP
laikotarpio viduryje.
6.45. Siekiant kurti tvirtą ir tvarią demokratiją, metines ataskaitas pakeitus atitinkamų šalių
ataskaitomis, šio rodiklio duomenys renkami ne taip sistemingai. Kadangi EKP programos ataskaitos
rodiklių rinkinys buvo nustatytas įgyvendinimo laikotarpio pradžioje, įgyvendinant priemonę yra labai
mažai galimybių keisti rodiklius arba jų atsisakyti, net jei rodiklis tampa nebeaktualus.
6.46. Vertintojai negalėjo susipažinti su informacija apie „skėtinę programą“ dėl jos konfidencialaus
pobūdžio.

LT

LT

343
6.48. Politinio bendradarbiavimo ir dialogo su trečiosiomis šalimis srityje, siekdama bendro sutarimo
dėl reformų, Komisija daugiausia dėmesio skiria teisinės valstybės principui. Šis metodas yra
kompleksinis ir jį taikant nagrinėjamas institucijų veiksmingumas ir teisės aktų tinkamumas.
Bendradarbiaudama su trečiosiomis šalimis nustatant ES paramos prioritetus, Komisija laikosi
ilgalaikio požiūrio, kuriuo atitinkamose srityse skatinami prasmingi ir struktūriniai veiksmai.
6.55. Dėl pastabos, susijusios su saugumo sektoriaus reforma Gruzijoje, Komisija norėtų pateikti
daugiau informacijos. 2018 m. priėmus Įstatymą dėl valstybės inspektoriaus tarnybos, 2019 m.
gegužės mėn. sukurtas nepriklausomas tyrimo mechanizmas, kuriam numatyti įgaliojimai tirti
teisėsaugos pareigūnų padarytus nusikaltimus. Mechanizmas pradėjo veikti 2019 m. lapkričio mėn., o
iki 2020 m. birželio mėn. trijuose biuruose, iš kurių du yra Tbilisyje, o vienas – Kutaisyje, įdarbinta
16 tyrėjų ir 6 operatyviniai darbuotojai.
6.3 langelis. VBP projektas neturi aiškių siektinų reikšmių. Komisija, atsižvelgdama į Audito
Rūmų nustatytus faktus, imasi tolesnių veiksmų. Aptariama programa veikia kaip sistema, kuria,
pasitelkiant jos priemones, nustatomi ir paskirstomi ištekliai pagrindiniams reikalavimus
atitinkantiems infrastruktūros investiciniams projektams. Todėl jos laimėjimai turi būti nagrinėjami
atsižvelgiant į numatomus įvairių patvirtintų projektų rezultatus ir jų indėlį siekiant aukšto lygio
numatomų programos rezultatų ir rodiklių.
Dėl audituotos programos parengta laikotarpio vidurio vertinimo ataskaita. Remiantis vertinimo
ataskaita, pasiūlytos ir su partneriais aptartos siektinos ir tarpinės reikšmės, naudojamos
veiksmingumui stebėti. Tačiau šios siektinos reikšmės bus oficialiai nustatytos tik užbaigus
vykstančias derybas dėl programos pertvarkymo.
IŠVADOS
6.57. Komisija skelbia išsamią veiksmingumo informaciją. VBP atveju veiksmingumo informacijos
kiekis tiek kiekybiniu, tiek kokybiniu požiūriu taikymo laikotarpiu didėjo. Per šį laikotarpį Komisija
paskelbė ne tik 40 vertinimo ataskaitų, susijusių su vystomuoju bendradarbiavimu ir
bendradarbiavimu su kaimyninėmis šalimis, bet ir dvi specialiąsias ataskaitas apie pasiektus
rezultatus, kuriose pateikiama išsami informacija apie konkrečius projektus įvairiose geografinėse
vietovėse. Nuo 2015 m. metinėje Europos Sąjungos išorės veiksmų finansavimo priemonių
įgyvendinimo ataskaitoje tiek vystomojo bendradarbiavimo priemonės, tiek Europos kaimynystės
priemonės atveju pateikiama išsami informacija apie kokybinius ir kiekybinius rezultatus. Todėl
metinėje ataskaitoje pateikiama teisinga informacija apie tai, kaip vystomojo bendradarbiavimo
priemonė ir Europos kaimynystės priemonė veikia siekiant atitinkamų ES visuotinių tikslų.
6.58. VBP ir EKP rodikliai yra išdirbio arba poveikio rodiklių derinys. Tuo metu, kai buvo nustatyti
programos ataskaitos rodikliai, Komisija neturėjo įvairių rezultato rodiklių, kuriuos ji šiuo metu turi ir
naudoja.
Nuo 2015 m. metinėje Europos Sąjungos išorės veiksmų finansavimo priemonių įgyvendinimo
ataskaitoje pateikiamas skyrius apie pasiektus rezultatus, kuris yra pagrįstas ES rezultatų sistemos
rodikliais (išdirbio ir rezultato). ES rezultatų sistemoje pateikiama išsami konkrečių intervencijų
aplinkybių ir rezultatų apžvalga. Išdirbio rodikliai labiau tiesiogiai susiję su ES intervencijomis, o
rezultatų ir poveikio rodikliai daug geriau parodo politikos tikslus.
Dėl Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KPTBP), t. y. VBP ir EKP
pakeisiančios programos, pažymėtina, kad Komisija pirmą kartą pasiūlė rodiklių sąrašą, į kurį dabar
įtrauktas naujas poveikio ir rezultatų rodiklių derinys, kuriuo remiantis vertinamas veiksmingumas
pagrindinėse intervencijos srityse.
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6.60. ES yra tvirtai įsipareigojusi puoselėti pagrindines žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės
valstybės vertybes, kurios yra esminiai visų ES partnerysčių ir bendradarbiavimo susitarimų su
trečiosiomis šalimis aspektai.
Komisija pažymi, kad nors paramos demokratijai, teisinei valstybei, žmogaus teisėms ir pagrindinėms
laisvėms procesas pats savaime yra sudėtingas, labai politizuotas ir susijęs su konkrečiomis
aplinkybėmis, taip pat sunku įvertinti jo rezultatus.
Komisija tebėra įsipareigojusi nuolat tobulinti savo veiklos rezultatų vertinimo metodą tiek
programos, tiek projekto lygmenimis. Šiuo tikslu Komisija taip pat imasi veiksmų, kad atsižvelgtų į
Audito Rūmų nustatytus faktus ir įgyvendintų jų specialiosiose ataskaitose pateiktas priimtas
rekomendacijas.
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KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ ATASKAITOS „ES BIUDŽETO
VEIKSMINGUMAS. PADĖTIS 2019 M. PABAIGOJE“ PASTABAS
„7 SKYRIUS. ATSIŽVELGIMAS Į REKOMENDACIJAS“

ĮVADAS
7.8. Oficialiuose atsakymuose, paskelbtuose kartu su atitinkamomis Europos Audito Rūmų
ataskaitomis, Komisija pagrindė visus atvejus, kai manė negalinti įsipareigoti įgyvendinti konkrečių
rekomendacijų.
7.3 langelis. Rekomendacijų, kurioms nebuvo pritarta ir kurios nebuvo įgyvendintos, pavyzdžiai
Komisija aiškiai nurodė pagrindines priežastis, kodėl nesutiko su kai kuriomis specialiosiose
ataskaitose Nr. 19/2016, Nr. 17/2016 ir Nr. 26/2016 pateiktomis Europos Audito Rūmų
rekomendacijomis. Vėliau jos buvo patvirtintos išsamiuose atsakymuose Europos Parlamentui 1,
kuriais papildoma Komisijos ataskaita dėl tolesnių priemonių, susijusių su 2015 finansinių metų
biudžeto įvykdymo patvirtinimu 2.
Kalbant apie Specialiąją ataskaitą Nr. 19/2016 „ES biudžeto įgyvendinimas finansinėmis
priemonėmis: ko reikėtų pasimokyti iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio“, Komisija išreiškė
susirūpinimą dėl 12 rekomendacijos įgyvendinamumo ir proporcingumo. Audito Rūmų
rekomenduotai lyginamajai analizei atlikti reikėtų didelių valstybių narių pastangų, nes reikėtų atskirti
kiekvienos vadovaujančiosios institucijos išlaidas dotacijoms ir finansinėms priemonėms. Todėl
daugeliu atvejų reikėtų padalyti kiekvieno darbuotojo darbo valandas, susijusias su finansinėmis
priemonėmis ir dotacijomis, nes dažnai tie patys darbuotojai dirba ir su finansinėmis priemonėmis, ir
su dotacijomis. Tokios pastangos būtų neproporcingos. Be to, dotacijų ir finansinių priemonių išlaidų
struktūra savo pobūdžiu skiriasi, todėl tokio įgyvendinimo pridėtinė vertė būtų nedidelė.
Galiausiai, kai 2015 m. Audito Rūmai rekomendavo Komisijai atlikti ESF dotacijų ir finansinių
priemonių įgyvendinimo išlaidų lyginamąją analizę 3, Taryba sutiko su Komisija, kad tokią
rekomendaciją įgyvendinti būtų sunku 4.
Kalbant apie Specialiąją ataskaitą Nr. 17/2016 „ES institucijos gali padaryti daugiau, kad palengvintų
galimybę dalyvauti jų viešuosiuose pirkimuose“, Komisija pakartoja, kad 2012 m. Finansiniame
reglamente šiuo atžvilgiu jau buvo numatytos tinkamos nuostatos. Tos nuostatos paliktos 2018 m.
Finansiniame reglamente.
Konkurso nelaimėjusiems dalyviams pranešama, kad jų paraiška buvo atmesta, ir pateikiamos
išsamios atmetimo priežastys ir jie gali prašyti papildomos informacijos. Tokiems prašymams
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Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 8/2015 „Ar teikiant ES finansinę paramą tinkamai atsižvelgiama į
smulkiųjų verslininkų poreikius?“.
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taikomas griežtas terminas: perkančioji organizacija privalo kuo greičiau pateikti šią informaciją,
tačiau ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos.
Be to, kai viešųjų pirkimų procedūros metu ekonominės veiklos vykdytojams pranešama apie
neigiamą poveikį kandidatų arba konkurso dalyvių teisėms turintį veiksmą (pvz., atmetimą), tame
pranešime nurodomos galimos teisių gynimo priemonės (skundas ombudsmenui ir teisminė peržiūra).
Kalbant apie specialiąją ataskaitą Nr. 26/2016 „Padidinti kompleksinės paramos veiksmingumą ir
padaryti ją paprastesnę tebėra didelė problema“, Komisija pakartoja nesutinkanti su 3 rekomendacija.
Ši rekomendacija kompleksinės paramos nesupaprastintų, bet de facto susiaurintų jos taikymo sritį.
Praeityje kompleksinės paramos taikymo sritis jau keletą kartų buvo supaprastinta. Be to, dabar
valstybės narės gali laisvai rinktis, kaip atsižvelgti į kontrolinės imties riziką ir optimizuoti savo
kontrolės sistemas. Komisija mano, kad ši rekomendacija gali padėti sušvelninti patikrų vietoje
taisykles, o dėl to galiausiai pablogėtų kompleksinės paramos veiksmingumas.
7.10. Bendras Komisijos atsakymas į 7.10–7.12 dalių pastabas
Komisija sutinka su didžiąja Audito Rūmų rekomendacijų dauguma, o tai rodo, kad abiejų institucijų
nuomonės ir išvados iš esmės sutampa. Komisija teikia didelę svarbą tolesniems veiksmams,
susijusiems su šiomis rekomendacijomis, ir jų įgyvendinimui. Tačiau negalima atmesti fakto, kad
Audito Rūmai mano, jog rekomendacijos iš dalies įgyvendintos, o Komisija mano, kad jos visiškai
įgyvendintos.
IŠVADA
7.15. Komisija pažymi, kad jai skirtos Audito Rūmų rekomendacijos kartais būna sudėtingos. Jos gali
priklausyti nuo išorės veiksnių, valstybių narių ar kitų partnerių ir suinteresuotųjų subjektų
intervencinių veiksmų arba vis dar nežinomų ypatybių, pavyzdžiui, būsimų teisės aktų, programų ir
sistemų rengimo. Jos apima ne tik politikos įgyvendinimo aspektus, bet ir politikos formavimą, kartais
gana plačius arba kompleksinius aspektus.
Komisija teikia didelę svarbą tam, kad būtų įgyvendintos visos Audito Rūmų rekomendacijos,
kurioms pritarta. Tolesni veiksmai ir įgyvendinimas yra neatsiejama Komisijos valdymo sistemos
dalis.

KOMISIJOS ATSAKYMAI Į 7.1 PRIEDO „IŠSAMI 2016 M. REKOMENDACIJŲ
ĮGYVENDINIMO BŪSENA PAGAL ATASKAITAS. EUROPOS KOMISIJA“ PASTABAS
Specialioji ataskaita Nr. 1/2016 „Ūkininkų pajamų rėmimas: ar veiklos rezultatams vertinti
skirta Komisijos sistema yra gerai parengta ir pagrįsta patikimais duomenimis?“
Atsakymas į 1 rekomendacijos pastabas (92 dalis). Komisija iš dalies sutiko su rekomendacija ir
mano, kad ta rekomendacijos dalis, kuriai ji pritarė, visiškai įgyvendinta. Ūkių disponuojamųjų
pajamų vertinimas priklauso, be kita ko, nuo šeimos narių ne ūkio pajamų ir nuo nacionalinei
kompetencijai priklausančios politikos, kuri valstybėse narėse labai skiriasi. Sunku įžvelgti BŽŪP
svarbą toms priemonėms ir dar sunkiau palyginti namų ūkių pajamų lygių skirtumų priežastinį ryšį,
kai juos lemia tiek daug skirtingų veiksnių.
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Būtų labai sunku nustatyti tokios sistemos teisinį pagrindą, nes dėl to labai padidėtų administracinė
našta, kuri viršytų galimą naudą. 2002 m. Eurostatas nustojo rinkti duomenis apie ūkių
disponuojamąsias pajamas iš riboto skaičiaus juos teikiančių valstybių narių.
Atsakymas į 2 rekomendacijos pirmos įtraukos pastabas (94 dalis). Išsamesnės informacijos apie
veiksnius, darančius poveikį žemės ūkio pajamoms, klausimas buvo peržiūrėtas kartu su valstybių
narių ekspertais. Todėl Komisija toliau tirs galimybes toliau plėtoti žemės ūkio sąskaitas, kad būtų
galima geriau išnaudoti jų potencialą ir gauti išsamesnės informacijos apie veiksnius, darančius
poveikį žemės ūkio pajamoms. Žemės ūkio paskirties žemės kainų ir nuomos mokesčių statistiniai
duomenys buvo reguliariai rengiami pagal susitarimą dėl Europos statistikos sistemos. Kitas
numatytas žingsnis – pasiūlyti įtraukti šiuos statistinius duomenis į reglamentą. Šiuo metu vyksta
darbas šioje srityje.
Atsakymas į 2 rekomendacijos antros įtraukos pastabas (94 dalis). Siekdama galiausiai integruoti
regionines žemės ūkio sąskaitas į Reglamentą (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių
sąskaitų, 2020 m. Komisija ekspertų grupėms jau pristatė pasiūlymo Tarybai ir Europos Parlamentui
projekto turinį, kuriame nurodyti būtini pakeitimai. Po to, remdamasi savo teise inicijuoti teisės aktus,
Komisija imsis reikiamų parengiamųjų teisėkūros veiksmų.
Atsakymas į 2 rekomendacijos ketvirtos įtraukos pastabas (94 dalis). Komisija mano, kad ši
rekomendacija visiškai įgyvendinta. Komisija laikosi nuomonės, kad su žemės ūkio sąskaitomis
susijusius pajamų rodiklius galima palyginti visose valstybėse narėse, tačiau to negalima pasakyti apie
absoliučius metinių darbo vienetų skaičius. Jie naudojami tam tikriems rodikliams, siekiant atskleisti
absoliučių žemės ūkio pajamų lygių skirtumus šalyse, o to negalima padaryti naudojant indeksus. Jei
naudojami absoliutūs skaičiai, prie jų pridedami būtini atsakomybės ribojimo pareiškimai.
Atsakymas į 4 rekomendacijos pastabas (96 dalis). Komisija pateikė priminimus dėl žemės ūkio
ekonominių sąskaitų kokybės ataskaitų šalims, kurios jų dar nepateikė, su nustatytu terminu. Po to
2021 m. Komisija parengs ES lygmens kokybės ataskaitą, net jei trūks kai kurių šalių duomenų.
Atsakymas į 5 rekomendacijos pastabas (98 dalis). Komisija mano, kad ši rekomendacija visiškai
įgyvendinta.
Atsakymas į 6 rekomendacijos pirmos įtraukos pastabas (100 dalis). Komisija mano, kad ši
rekomendacija visiškai įgyvendinta. Komisija priėmė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo
akto dėl reglamento dėl BŽŪP strateginių planų, skirto programavimo laikotarpiui po 2020 m.,
įskaitant naują BŽŪP įgyvendinimo mechanizmą. Jis apima konkrečius tikslus ir veiklos rezultatų
planą su aiškiomis siektinomis ir tarpinėmis reikšmėmis, pagal kurias galima vertinti valstybių narių
BŽŪP planų veiklos rezultatus, susijusius su ūkininkų pajamomis. Valstybės narės turi atlikti SSGG
analizę, kad įvertintų žemės ūkio sektoriaus ir kaimo plėtros poreikius ir, remdamosi šiais poreikiais,
parengtų tinkamas intervencines priemones. SSGG analizėje pateikiami įrodymai ir atskleidžiamas
poreikis apžvelgti dabartinę padėtį. Kadangi BŽŪP susijusi su pasidalijamuoju valdymu, valstybės
narės savo BŽŪP strateginiuose planuose nustatys kiekybiškai išreikštas siektinas rezultatų rodiklių
reikšmes.
Specialioji ataskaita Nr. 2/2016 „2014 m. ataskaita dėl atsižvelgimo į Europos Audito Rūmų
specialiąsias ataskaitas“
Atsakymas į rekomendacijos pastabas (29 dalies a punktas). Reguliariai vertinant padėtį, visiems
Komisijos padaliniams primenama pateikti išsamius atsakymus į Audito Rūmų rekomendacijų
pastabas ir, jei reikia, patvirtinamuosius dokumentus. Komisijos padaliniai užtikrina, kad veiksmai
būtų tinkamai pagrįsti dokumentais.
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Atsakymas į rekomendacijos pastabas (29 dalies d punktas). Komisijos padaliniai nurodo, kad
rekomendacija iš dalies įgyvendinta, kai veiksmai ir priemonės buvo pradėti įgyvendinti, bet
nevisiškai užbaigti. Ši kategorija yra negalutinis rekomendacijos, kuri įgyvendinama, vertinimas.
Audito Rūmai laikosi kitokio požiūrio, nes vertina rekomendacijos įgyvendinimą ex post tam tikru
metu. Tačiau negalima atmesti fakto, kad Audito Rūmai mano, jog rekomendacijos iš dalies
įgyvendintos, o Komisija mano, kad jos visiškai įgyvendintos.

Specialioji ataskaita Nr. 5/2016 „Ar Komisija užtikrino veiksmingą Paslaugų direktyvos
įgyvendinimą?“
Atsakymas į 7 rekomendacijos pastabas (119 dalis). Komisija iš dalies sutiko su rekomendacija ir
mano, kad ji visiškai įgyvendino tą dalį, kurioje įsipareigojo imtis veiksmų. Teisingumo Teismas
patvirtina su pažeidimo nagrinėjimo procedūra susijusių dokumentų neatskleidimo prezumpciją šios
procedūros ikiteisminiame etape. Tai taikoma neoficialiam dialogui, vykdomam pagal sistemą „EU
Pilot“. Komisija reguliariai skelbia bendrą informaciją ir statistinius duomenis apie „EU Pilot“.
Specialioji ataskaita Nr. 6/2016 „Gyvūnų ligų ribojimui skirtos likvidavimo, kontrolės ir
stebėsenos programos“
Atsakymas į rekomendacijos pastabas (72 dalies a punktas). Svarbu pažymėti, kad esama Pranešimo
apie gyvūnų ligas sistema (ADNS) vis dar aktyviai naudojama, o jos funkcijos nuolat tobulinamos
siekiant užtikrinti, kad valstybės narės keistųsi epidemiologine informacija. Naujoji sistema ADIS
kuriama lygiagrečiai siekiant išvengti dvigubo duomenų įvedimo į ES ir OIE 5 pranešimų sistemas. ES
duomenys į OIE-WAHIS pranešimo sistemą bus perkelti automatiškai. Kartu ADIS apims ir
„protrūkio“ sąvoką, ir „ligos įvykio“ metodą. Susiejus šiuos du metodus bus galima atlikti paiešką ir
vizualizuoti duomenis naudojant abu paieškos parametrus. Be to, į ADIS bus įtrauktos naujos
duomenų gavimo ir vizualizavimo priemonės.
Specialioji ataskaita Nr. 8/2016 „Krovininis geležinkelių transportas Europos Sąjungoje: vis dar
netinkamame kelyje“
Atsakymas į 4 rekomendacijos a punkto pastabas (97 dalis). Rekomendacija toliau įgyvendinama.
Kalbant apie šiuo metu atliekamą Reglamento (ES) Nr. 913/2010 dėl konkurencingo krovinių vežimo
Europos geležinkeliais tinklo (KVGK reglamento) vertinimą, Komisija bendradarbiauja su
„RailNetEurope“, kaip krovinių vežimo geležinkeliais plėtros duomenų teikėja, ir surinks bei
išanalizuos krovinių vežimo geležinkeliais plėtros duomenis.
Todėl lentelėje bus parodyti krovinių vežimo geležinkeliais rezultatai kitų rūšių transporto atžvilgiu.
Kalbant apie tarpinius tikslus, prireikus jie bus svarstomi atsižvelgiant į naują transporto politiką,
parengtą pagal 2011 m. Transporto baltąją knygą.
Atsakymas į 4 rekomendacijos b punkto pastabas (97 dalis). Komisija mano, kad ji įgyvendino
rekomendaciją. Geležinkelių sektoriaus suinteresuotieji subjektai, laikydamiesi galiojančių teisės aktų,
reguliariai atlieka naudotojų nuomonės tyrimus. Visų pirma pagal Reglamento (ES) 2010/913 19
straipsnio 3 dalį kiekvieno krovinių vežimo geležinkeliais koridoriaus administracinė valdyba
5
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sąsaja, vadinama Gyvūnų ligų informacine sistema (ADIS).
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„organizuoja krovinių vežimo koridoriaus naudotojų nuomonės tyrimą ir jo rezultatus paskelbia kartą
per metus“.
Nors šiuose tyrimuose daugiausia dėmesio skiriama tai geležinkelių tinklo daliai, kuri labiausiai
susijusi su krovinių vežimu, jie skirti naudotojams, kurie taip pat vykdo veiklą visame geležinkelių
tinkle. Atsižvelgiant į tai, šie tyrimai atspindi visų geležinkelių naudotojų nuomonę.
Komisija naudoja naudotojų pasitenkinimo įrodymus iš įvairių šaltinių, įskaitant statistinius
duomenis, susitikimus ir praktinius seminarus. Be to, būsimoje ataskaitoje dėl geležinkelių rinkos
stebėsenos ji apsvarstys galimybę pranešti apie tyrimų, susijusių su krovinių vežimo geležinkeliais
koridoriais, rezultatus.
Atsakymas į 8 rekomendacijos pastabas (100 dalis). Komisija pažymėjo, kad pirmoji rekomendacijos
dalis buvo skirta valstybėms narėms, ir sutiko su antrąja rekomendacijos dalimi.
Komisija užtikrino, kad valstybės narės tinkamai perkėlė Direktyvos 2012/34/ES 8 straipsnio
nuostatas į nacionalinę teisę ir atliko jos įgyvendinimo tyrimą; tokiu būdu įgyvendinta rekomendacija
tikrinti strategijų įgyvendinimą. Ilgesniu laikotarpiu Komisija toliau stebi šį klausimą, tačiau šie
veiksmai nesusiję su pirmine rekomendacija. Neseniai Komisija valstybėms narėms ir geležinkelių
infrastruktūros valdytojams nusiuntė klausimyną, kuriame daugiausia dėmesio skirta praktiniam
Direktyvos 2012/34/ES 30 straipsnio dėl geležinkelių infrastruktūros planavimo ir finansavimo
įgyvendinimui ir infrastruktūros darbų poveikiui krovinių vežimui geležinkeliais. Klausimynas taip
pat apima kiekybinius geležinkelių infrastruktūros priežiūros ir atnaujinimo aspektus pagal sutartus
verslo planus ir orientacines infrastruktūros plėtros strategijas. Komisija ketina pradėti įvairių
nacionalinių finansavimo mechanizmų, kurie gali turėti įtakos geležinkelių rinkai ir infrastruktūros
valdytojų veiklos rezultatams, tyrimą.
Specialioji ataskaita Nr. 10/2016 „Būtina toliau daryti pažangą, siekiant užtikrinti veiksmingą
perviršinio deficito procedūros vykdymą“
Atsakymas į 3 rekomendacijos pastabas (135 dalis). Eurostatas toliau įgyvendins patobulinimus, kad
išspręstų šiuos klausimus.
Atsakymas į 3 rekomendacijos pastabas (135 dalis). Eurostatas toliau įgyvendins patobulinimus, kad
išspręstų šiuos klausimus.
Atsakymas į 8 rekomendacijos pastabas (143 dalis). Komisija patvirtina, kad nė vienai valstybei narei
dėl skolos kriterijaus nesilaikymo netaikoma perviršinio deficito procedūra. Komisija taip pat
patvirtina, kad paskelbus Specialiąją ataskaitą Nr. 10/2016 ji neįtraukė skolos ir BVP lygių į savo
rekomendacijas dėl perviršinio deficito procedūros. Komisija teigia, kad vyriausybės skolos ir BVP
santykį gali valdyti mažiau nei deficito ir BVP santykį. Galima apskaičiuoti metinius skolos ir BVP
santykius pagal rekomenduojamus deficito tikslus ir pagrindines makroekonomines prielaidas, tačiau
įtraukus tokius skaičiavimus į pačią rekomendaciją dėl perviršinio deficito procedūros išorės
stebėtojai galėtų klaidingai manyti, kad šių santykių pasiekimas būtų atitikties vertinimo dalis, o tai
pakenktų Komisijos ir Pakto patikimumui. Be to, valstybė narė galėtų pasiekti rekomenduojamą
deficito koregavimą, bet nepasiekti skolos ir BVP santykio, numatyto prielaidose, kuriomis
grindžiama rekomendacija, jei paaiškėtų, kad makroekonominiai rezultatai labai skiriasi nuo tų
prielaidų.
2020 m. vasario mėn. Komisija paskelbė komunikatą dėl ekonomikos valdymo peržiūros, todėl
Komisija gali ieškoti būdų, kaip supaprastinti Pakto įgyvendinimą, galbūt apimant didelės valstybės
skolos prevenciją ir ištaisymą. Be to, gegužės 20 d. Komisija paskelbė keletą ataskaitų pagal 126
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straipsnio 3 dalį, įskaitant ataskaitas dėl valstybių narių, kuriose nustatytas skolos kriterijaus
pažeidimas. Be to, kaip pabrėžiama Komisijos komunikate „2020 m. Europos semestras.
Konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos“, „visų pirma turėtų būti užtikrinta, kad, kai leis
ekonominės sąlygos, valstybės narės vykdytų fiskalinę politiką, kuria siekiama užtikrinti apdairią
vidutinės trukmės fiskalinę būklę ir skolos tvarumą“. Tuo remdamasi Komisija mano, kad
rekomendacija visiškai įgyvendinta.
Specialioji ataskaita Nr. 18/2016 „ES tvarių biodegalų sertifikavimo sistema“
Atsakymas į 1 rekomendacijos a punkto pastabas (76 dalis). Komisija iš dalies sutiko su šia
rekomendacija. Komisija mano, kad ji įgyvendino rekomendaciją tiek, kiek jai buvo iš dalies pritarta.
Svarbu priminti, kad Komisija turi įvertinti savanorišką schemą pagal Atsinaujinančiųjų išteklių
energijos direktyvoje (Direktyva 2009/28/ES) (AIED) nustatytus reikalavimus, o ateityje – pagal šios
direktyvos naujoje redakcijoje nustatytus kriterijus. Nors teisėkūros institucijos nusprendė į naująją
direktyvą įtraukti netiesioginio žemės naudojimo keitimo (angl. ILUC) sistemą, socialiniai kriterijai į
ją neįtraukti. Todėl Komisija negali įpareigoti užtikrinti, kad tokie kriterijai būtų įtraukti į
sertifikavimo schemas , ir mano, kad rekomendacija įgyvendinta tiek, kiek tai teisiškai įmanoma.
Kaip nurodyta persvarstytoje Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje (Direktyva (ES)
2018/2001) (AIED II), socialiniai ir ekonominiai aspektai nepatenka į savanoriškų schemų taikymo
sritį.
Atsakymas į 1 rekomendacijos b punkto pastabas (76 dalis). Komisija sutiko su šia rekomendacija.
Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos (Direktyva 2009/28/ES) (AIED) 17 straipsnio 6 dalyje
ES aplinkos apsaugos reikalavimai žemės ūkiui nurodyti kaip Europos Sąjungoje auginamų biodegalų
žaliavų tvarumo kriterijus. Tačiau pagal AIED valstybės narės neįpareigojamos tikrinti, ar laikomasi
AIED 17 straipsnio 6 dalies, nes šiems aplinkos apsaugos reikalavimams jau taikomos valdymo ir
kontrolės sistemos pagal konkrečias aplinkos apsaugos direktyvas bei reglamentus ir BŽŪP. Todėl šie
aplinkos apsaugos reikalavimai, įtraukti į AIED 17 straipsnio 6 dalį, nėra oficialaus Komisijos
savanoriškų schemų pripažinimo dalis.
Atsakymas į 3 rekomendacijos a punkto pastabas (78 dalis). Komisija mano, kad ji įgyvendino
rekomendaciją. Naujos redakcijos Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva (Direktyva (ES)
2018/2001) (AIED II) Komisijai suteikiami įgaliojimai įgyvendinimo aktuose nustatyti išsamias
savanoriškų schemų veikimo taisykles (30 straipsnio 8 dalis), o tai leis nustatyti išsamias
sertifikavimo taisykles per oficialų procesą. Tai taip pat gali apimti taisykles, kurių rūšių savanoriškų
schemų informacija turi būti teikiama, jei Komisija tikrina jų veikimą. Pats informacijos rinkimas,
pavyzdžiui, atliekant auditus, neapsiribotų AIED II taikymo sritimi.
Atsakymas į 3 rekomendacijos b punkto pastabas (78 dalis). Komisija mano, kad ši rekomendacija
įgyvendinta, turint omenyje tai, kad 1) imtasi ad hoc priemonių siekiant užtikrinti skundų sistemų
diegimą savanoriškomis schemomis, atsižvelgiant į savanoriškų schemų vertinimą, ir 2)
Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos (Direktyva (ES) 2018/2001) nauja redakcija gerokai
patobulinta, be kita ko, suteikiant Komisijai įgaliojimus įgyvendinimo aktuose nustatyti išsamias
savanoriškų schemų veikimo taisykles, o tai leis nustatyti išsamias taisykles per oficialų procesą. Bus
tęsiamas darbas, susijęs su įgyvendinimo taisyklėmis.
Specialioji ataskaita Nr. 19/2016 „ES biudžeto įgyvendinimas finansinėmis priemonėmis: ko
reikėtų pasimokyti iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio“
Atsakymas į 3 rekomendacijos pastabas (154 dalis). Komisija nesutiko su šia rekomendacija.
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Specialioji ataskaita Nr. 23/2016 „Jūrų transportas Europos Sąjungoje: neramūs vandenys –
daug neveiksmingų ir netvarių investicijų“
Atsakymas į 1 rekomendacijos a punkto pastabas (105 dalis). Komisija mano, kad ši rekomendacija
įgyvendinta. Stebėsenos sistema įdiegta į „TENTec“ duomenų bazę įtraukus konkretų uostų
pralaidumo pajėgumų parametrą. „TENTec“ duomenų bazė apima visus TEN-T tinklo uostus ir
neapsiriboja EITP bendrai finansuojamais veiksmais. Komisija toliau bendradarbiaus su savo išorės
konsultantu, siekdama užtikrinti, kad duomenys būtų įtraukti į „TENTec“ duomenų bazę ir atnaujinti
gavus naujos informacijos.
Atsakymas į 1 rekomendacijos b punkto pastabas (105 dalis). Komisija sutiko su šia rekomendacija ir
nustatė jos įgyvendinimo terminą 2023 m., todėl rekomendacija dar neįgyvendinta.
Šiuo metu vykdomame TEN-T vertinimo tyrime, be kita ko, nagrinėjama TEN-T apibrėžti taikyta
metodika, įskaitant TEN-T uostų apibrėžtį. Po šio vertinimo proceso ir atsižvelgdama į jo rezultatus,
Komisija prireikus 2021 m. pateiks pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl
persvarstyto TEN-T reglamento. Taip būtų paankstintas terminas, nustatytas TEN-T reglamente,
kuriame numatyta iki 2023 m. atlikti peržiūrą, ir Komisija galėtų anksčiau įgyvendinti rekomendaciją,
t. y. iki 2021 m.
Atsakymas į 1 rekomendacijos c punkto pastabas (105 dalis). Komisija mano, kad ši rekomendacija
įgyvendinta, ir patvirtina, kad paskutinis išsamus jūrų greitkelių įgyvendinimo planas (angl. DIP)
buvo baigtas rengti ir paskelbtas 2020 m. birželio 29 d.
Specialioji ataskaita Nr. 26/2016 „Padidinti kompleksinės paramos veiksmingumą ir padaryti ją
paprastesnę tebėra didelė problema“
Atsakymas į 1 rekomendacijos pastabas (74 dalis). Komisija mano, kad ši rekomendacija visiškai
įgyvendinta. Komisija iš tiesų išnagrinėjo Audito Rūmų pasiūlymą nustatyti reikalavimų nesilaikymo
lygiu pagrįstą rodiklį. Tačiau atlikus šį vertinimą padaryta išvada, kad reikalavimų nesilaikymo lygis
šiuo metu nėra tinkamas veiklos rezultatų rodiklis, nes nors šis lygis priklauso nuo ūkininkų
informuotumo, jam taip pat turi įtakos skirtinga valstybių narių kontrolės sistemų kokybė. Šiuo metu
kompleksinės paramos rezultatai ir toliau vertinami atsižvelgiant į jos tikslus. Darnaus žemės ūkio
plėtra didinant ūkininkų informuotumą apie privalomų taisyklių laikymąsi visų pirma vertinama pagal
BŽŪP išmokų dalį, kuriai taikoma kompleksinė parama ir kuri gali būti sumažinta pažeidimo atveju.
Komisija taip pat siūlo į būsimą BŽŪP įtraukti hektarų, kuriems taikomos tam tikros sąlygos, skaičių,
nes tai susiję su būsimų sąlygų poveikiu aplinkai ir klimatui. Iš tiesų kuo didesnis plotas, kuriam
taikoma sąlygomis grindžiama praktika, tuo didesnė nauda aplinkai ir klimatui.
Atsakymas į 2 rekomendacijos pastabas (75 dalis). Komisija mano, kad ši rekomendacija visiškai
įgyvendinta. Šiuo metu atitinkami generaliniai direktoratai (GD) dalijasi informacija, o Aplinkos GD
gavo ir išanalizavo Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD statistikos rezultatus.
Atsakymas į 5 rekomendacijos pastabas (78 dalis). Komisija iš dalies sutiko su šia rekomendacija.
Komisija mano, kad ta rekomendacijos dalis, kuriai ji pritarė, visiškai įgyvendinta. Komisija paskelbė
administracinių išlaidų, taip pat ir susijusių su kompleksinės paramos valdymu, vertinimo tyrimą.
Todėl valstybės narės yra atsakingos už kompleksinės paramos valdymo sistemos koordinavimą, kad
būtų sumažintos ūkininkų ir nacionalinių administravimo institucijų išlaidos.
Atsakymas į 6 rekomendacijos pastabas (79 dalis). Komisija mano, kad ši rekomendacija visiškai
įgyvendinta. Būsimi deleguotieji ir įgyvendinimo aktai dar nepriimti.
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Specialioji ataskaita Nr. 27/2016 „Valdymas Europos Komisijoje – geriausia patirtis?“
Atsakymas į 1 rekomendacijos pastabas (66 dalis). Komisija mano, kad ši rekomendacija visiškai
įgyvendinta. Ši rekomendacija apima visus Audito Rūmų 2 rekomendacijos a–h punktuose nurodytus
aspektus (atnaujinta Audito pažangos komiteto chartija, C(2017) 2225 final). Nuo Audito Rūmų darbo
vietoje pabaigos (2017 m. spalio mėn.) Komisija tris kartus atnaujino savo valdymo priemones.
2018 m. lapkričio mėn. ji atliko svarbų tolesnį supaprastinimą ir sustiprinimą, taip pat parengė
komunikatą, kuriame paaiškintas padarytų pakeitimų loginis pagrindas, ir dar kartą atnaujino
priemones 2020 m. birželio mėn. po institucinės pertvarkos (C(2020) 4240). Šiuos patobulinimus
labai paskatino Europos Audito Rūmų ir Komisijos vidaus audito tarnybos audito metu nustatyti
faktai. Komisija laikosi visų atitinkamų teisės aktų ir geriausios patirties, kiek tai susiję su jų
išskirtiniu pobūdžiu ir veiklos aplinka, ir užtikrina didelį savo valdymo priemonių struktūros ir
veikimo skaidrumą. 2018 m. metinėje valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitoje (MVVRA) Komisija
pranešė mananti, kad ji visapusiškai laikosi taikomos sistemos. Komisija užtikrina visišką savo
sprendimų skaidrumą.
Atsakymas į 2 rekomendacijos e punkto pastabas (66 dalis). Komisija mano, kad ši rekomendacija
visiškai įgyvendinta. Kaip pripažino Audito Rūmai, Komisija skelbia visas ataskaitas integruotame
finansinių ir atskaitomybės ataskaitų rinkinyje (angl. IFAR), visapusiškai laikydamasi teisėkūros
institucijų sutartų terminų. Kai įmanoma, pavyzdžiui, metinių finansinių ataskaitų atveju, nustatyta,
kad būtina informacija turi būti pateikta anksčiau. Prieš įtraukiant ataskaitas į IFAR paketą, Audito
Rūmai atlieka visapusišką jų auditą. Kitose srityse duomenų prieinamumo apribojimai reiškia, kad
nebūtų įmanoma jų pateikti gerokai anksčiau. Tai, kad Komisija remiasi valstybių narių pateiktais
būtinais duomenimis, yra priežastis, dėl kurios Komisija su šia rekomendacija galėjo sutikti tik iš
dalies. Komisija pažymi, kad Audito Rūmai nusprendė paskelbti ES biudžeto vykdymo ataskaitą
vėliau šiais metais, kad būtų skirta daugiau laiko Komisijos pateiktai informacijai, įtrauktai į
integruotą finansinių ir atskaitomybės ataskaitų rinkinį, patikrinti.
Atsakymas į 2 rekomendacijos f punkto pastabas (66 dalis). Valdymo ir atskaitomybės tikslais
Komisijos padaliniai pateikia patikimiausius klaidų lygio įverčius, pagrįstus nuoseklia metodika jų
atsakomybės srityje. Atsižvelgiama į visą susijusią informaciją, įskaitant audito rezultatus, remiantis
statistiškai reprezentatyviomis imtimis ir profesiniu vertinimu. Be to, metinėje valdymo ir veiklos
rezultatų ataskaitoje pateikiamos apskaičiuotos su rizika susijusios sumos mokėjimo metu ir
apskaičiuotos su rizika susijusios sumos užbaigimo metu, kai bus įgyvendinti visi taisomieji veiksmai,
skirti neteisėtai išmokėtoms sumoms susigrąžinti.
Todėl metodika, naudojama įvertintam klaidų lygiui nustatyti, yra suderinta, taigi ir nuosekli visoje
Komisijoje, be to, sudaromos sąlygos atsižvelgti į valdymo būdų ir sektorių programų ypatumus.
2018 ir 2019 m. MVVRA Komisija toliau paprastino informaciją apie įvertintą klaidų lygį, kad geriau
paaiškintų sąvokas „rizika mokėjimo metu“ ir „rizika užbaigimo metu“, kurias nuosekliai taiko visi
padaliniai (žr. 2018 m. MVVRA p. 151 ir 2019 m. MVVRA p. 56). Siekiant visiško skaidrumo,
pagrindinė informacija, surinkta įgaliotojo leidimus suteikiančio pareigūno lygmeniu ir naudojama
visos Komisijos mokėjimo ir užbaigimo metu kylančiai rizikai apskaičiuoti, pateikiama 2 priede
(2018 m. MVVRA) ir 3 priede (2019 m. MVVRA).
Kalbant apie sanglaudos sritį, generaliniai direktoratai savo 2018 ir 2019 m. metinėse veiklos
ataskaitose (MVA) savo 5-ąjį pagrindinį veiklos rezultatų rodiklį (su rizika susijusi suma mokėjimo
metu) pakeitė pagal Audito Rūmų prašymą, naudodami Komisijos tarnybų patvirtintus užbaigtų
ataskaitinių metų klaidų lygius ir atsižvelgdami į Audito Rūmų atliktą peržiūrą. Kalbant apie 2019 m.
MVA, Komisija metinėse veiklos ataskaitose nurodo ERPF, SF ir ESF klaidų lygius, kurie, juos
sudėjus, sudaro nuo 2,3 iki 3,3 proc. sanglaudos politikos atveju (žr. 5.9 langelį).
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Atsakymas į 2 rekomendacijos g punkto pastabas (66 dalis). Komisija mano, kad ši rekomendacija
visiškai įgyvendinta. Komisija paskelbė pareiškimą dėl savo valdymo priemonių ir jį papildo metinėje
valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitoje kasmet pranešdamos apie pagrindinius pokyčius, susijusius
su jų įgyvendinimu . Prireikus valdymo priemonės atnaujinamos. Pokyčiai, susiję su institucine
pertvarka, jau paskelbti Europos Komisijos darbo metoduose [P(2019) 2] ir į juos atsižvelgta 2020 m.
birželio mėn. atnaujintose valdymo priemonėse (C(2020) 4240). Konkretus klausimas, susijęs su
Audito pažangos komiteto sudėtimi, aptariamas 1 rekomendacijoje ir 2 rekomendacijos h punkte.
Atsakymas į 2 rekomendacijos h punkto pastabas (66 dalis). Komisija mano, kad ši rekomendacija
visiškai įgyvendinta. Komisija ir toliau mano, kad Audito Rūmų nurodyta audito komitetams taikoma
geriausia patirtis nėra aktuali vidaus audito pažangos komitetams, todėl audito metu rekomendacija
buvo priimta iš dalies . Kalbant apie nepriklausomų Audito pažangos komiteto narių skaičių, Komisija
visapusiškai laikosi taikomos teisinės sistemos, t. y. Finansinio reglamento. Finansinio reglamento
123 straipsnyje nustatyta, kad kiekviena Sąjungos institucija atsižvelgia į savo organizacinę
autonomiją ir nepriklausomų ekspertų konsultacijų svarbą. Finansiniu reglamentu Sąjungos
institucijos neįpareigojamos steigti audito komitetų. Jame numatyti vidaus audito pažangos komitetai,
kurių vaidmuo yra konkrečiai skirtas ES institucijoms – specifinėms įstaigoms, veikiančioms
specifinėje aplinkoje pagal specifinę teisinę tvarką. Jame taip pat pripažįstama, kad kiekviena
institucija veikia konkrečioje aplinkoje ir turi visiškai savarankiškai organizuoti savo veiklą. Į
nepriklausomų ekspertų konsultacijų svarbą atsižvelgta sudarant dabartinį Audito pažangos komitetą
– jame yra trys išorės nariai. Audito pažangos komiteto įstatuose numatyta, kad gali būti paskirti ne
daugiau kaip keturi išorės nariai. Komisijos sprendimai dėl Audito pažangos komiteto sudėties
(C(2017) 2225 final) yra visiškai skaidrūs.
Specialioji ataskaita Nr. 31/2016 „Bent vieną iš penkių ES biudžeto eurų išleisti klimato
politikai – vykdomas plataus užmojo darbas, bet yra didelė rizika, kad tikslai nebus pasiekti“
Atsakymas į 2 rekomendacijos a punkto pastabas (95 dalis). Komisija iš dalies sutiko su šia
rekomendacija. Nors Komisija į visas atitinkamas metines veiklos ataskaitas neįtraukia išsamios
informacijos apie pažangą siekiant konkrečių klimato politikos tikslų, ji apsvarstys galimybę toliau
tobulinti 2021–2027 m. laikotarpio ataskaitas.
Atsakymas į 3 rekomendacijos pastabas (96 dalis). Komisija iš dalies sutiko su šia rekomendacija.
Nacionaliniai energetikos ir klimato srities planai (NEKP), kurių reikalaujama pagal Reglamentą dėl
energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo (ES) 2018/1999, yra priemonė, kuria
naudodamosi valstybės narės apibrėžia savo užmojus, susijusius su klimato kaitos švelninimo ir
prisitaikymo prie jos veikla, ir atitinkamas investicijas, kurių reikia šiems užmojams pasiekti.
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets/national-energy-andclimate-plans-necps_en
Atsakymas į 4 rekomendacijos pastabas (100 dalis). Komisija iš dalies sutiko su šia rekomendacija.
Ta rekomendacijos dalis, kuriai buvo pritarta, visiškai įgyvendinta, nes pakoreguotas su klimatu
susijęs išmokų už gamtines ar kitokias vietovei būdingas kliūtis koeficientas.
Komisija mano, kad siūlomas 100 proc. klimato koeficientas visoms EŽŪFKP intervencinėms
priemonėms, suplanuotoms pagal konkrečius su aplinka ir klimatu susijusius tikslus, yra tinkamas.
Visų pirma agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities įsipareigojimais siekiama kelių neatsiejamai
tarpusavyje susijusių aplinkos ir klimato srities tikslų ir jie yra svarbūs stiprinant ekosistemų
atsparumą prisitaikymui prie klimato kaitos. Be to, atsižvelgiant į šių įsipareigojimų įvairovę ir
sudėtingumą, kiekvienu konkrečiu atveju taikant metodą stebėjimo procedūra taptų nepaprastai
sudėtinga, o rezultatai būtų nepalyginami. Siūlomais EŽŪFKP stebėjimo koeficientais užtikrinama
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pusiausvyra tarp pagrįstai patikimo su klimatu susijusių išlaidų įverčio ir kuo mažesnės
administracinės naštos.
Atsakymas į 5 rekomendacijos pastabas (102 dalis). Komisija iš dalies sutiko su šia rekomendacija.
Atsakymas į 6 rekomendacijos b punkto pastabas (103 dalis). Komisija įtraukė su klimatu susijusius
rezultatų rodiklius į pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 2021–2027 m. programos
LIFE.
Atsakymas į 7 rekomendacijos a punkto pastabas (109 dalis). Komisija iš dalies sutiko su šia
rekomendacija.
Atsakymas į 7 rekomendacijos b punkto pastabas (109 dalis). Komisija nesutiko su šia rekomendacija,
tačiau informavo Europos Audito Rūmus, kad pasiūlymu dėl BŽŪP reformos bus padidintas užmojis
aplinkos ir klimato srityse. Pasiūlyme yra svarių elementų, kuriais siekiama padidinti bendrą indėlį,
susijusį su klimato ir aplinkos apsaugos tikslais ir reikalavimais (padėties neblogėjimo principas),
įskaitant tikslu grindžiamą požiūrį į Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai paramą, griežtesnes sąlygas, apimančias naujus durpių ir šlapynių apsaugos
reikalavimus, naujas ekologines sistemas ir tikslinę paramą klimatui ir aplinkai kaimo plėtros srityje.
Tikimasi, kad po 2020 m. EJRŽF indėlis į klimato politikos tikslus sudarys 30 proc. jo biudžeto.
Visoms EJRŽF išlaidoms po 2020 m. (EJRŽF IV priedas) priskiriami klimato koeficientai (Rio
rodikliai), kad visas išlaidas būtų galima atsekti ir susieti su klimatu.
Be to, maždaug 90 proc. EJRŽF veiksmų turėtų būti priskirti BNR 2-ajam politikos tikslui; juo
pabrėžiami ekologiški, mažo anglies dioksido kiekio technologijų veiksmai ir veiksmai, kuriais
remiamas prisitaikymas prie klimato kaitos ir rizikos prevencija bei valdymas.
Specialioji ataskaita Nr. 34/2016 „Kova su maisto atliekomis: galimybė pagerinti išteklių
naudojimo efektyvumą maisto tiekimo grandinėje“
Atsakymas į 1 rekomendacijos pastabas (84 dalis). 2019 m. gruodžio 11 d. priimtame Europos žaliojo
kurso komunikate numatyta priimti strategiją „Nuo ūkio iki stalo“, kad būtų sukurta sąžininga, sveika
ir aplinką tausojanti maisto sistema. Strategija „Nuo ūkio iki stalo“ buvo priimta 2020 m. gegužės
20 d. Maisto nuostolių ir švaistymo prevencija yra neatsiejama šios strategijos dalis. Veiksmų rinkinys
buvo įtrauktas į specialų skirsnį, o maisto švaistymas atsispindi ir kituose strategijos veiksmuose.
Atsakymas į 2 rekomendacijos c punkto pastabas (86 dalis). Remdamasi EFSA darbu, Komisija
priėmė pranešimą, kuriuo nustatomos maisto saugos vadybos sistemų gairės mažmeninės prekybos
maisto produktais, įskaitant maisto dovanojimą, srityje (2020 m. liepos 12 d. priimtas Komisijos
pranešimas C/2020/294 6).
Kalbant apie ženklinimo praktikos, dėl kurios susidaro maisto atliekos, prevenciją, Komisija nagrinėja
veiksmingesnio datos žymėjimo naudojimo ir supratimo galimybes. Pagal 2020 m. gegužės mėn.
priimtą strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ Komisija iki 2022 m. parengs pasiūlymą dėl ES taisyklių dėl
datos žymėjimo peržiūros. EFSA moksliniam darbui taip pat bus naudinga atitinkamų ES taisyklių
peržiūra.
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Atsakymas į 3 rekomendacijos a punkto pastabas (87 dalis). Komisija mano, kad ši rekomendacija
visiškai įgyvendinta. Galutinę bandomojo projekto ataskaitos dėl valstybių narių politikos ir
reglamentavimo sistemų maisto perskirstymo srityje veiksmų gairių ir analizės versiją ji gavo iš išorės
rangovo 2020 m. kovo 31 d. po to, kai ją patvirtino valstybių narių atstovai, dalyvaujantys ES maisto
nuostolių ir švaistymo prevencijos platformos veikloje 7. Šis patvirtinimas buvo laikomas būtinu,
atsižvelgiant į išsamų analizės, įskaitant informaciją apie visas valstybes nares, pobūdį.
Specialioji ataskaita Nr. 36/2016 „2007–2013 m. sanglaudos ir kaimo plėtros programų
užbaigimo tvarkos vertinimas“
Atsakymas į 2 rekomendacijos pastabas (127 dalis). Komisija nesutiko su šia rekomendacija.
2014–2020 m. laikotarpio EŽŪFKP atveju Komisija apskaičiuoja šiuos rodiklius: kiekvienais metais
praneštą klaidų lygį ir pakoreguotą klaidų lygį mokėjimo agentūros lygmeniu, taip pat apskaičiuotą
galutinę su rizika susijusią sumą fondo lygmeniu. Panašiai kaip 2007–2013 m. laikotarpiu, 2014–
2020 m. programų atveju Komisija savo MVA praneš apie kiekvienos mokėjimo agentūros užbaigimo
balansą, įskaitant apskaičiuotą su rizika susijusią sumą.
Laikotarpiu po 2020 m., atsižvelgiant į naują BŽŪP įgyvendinimo modelį po 2020 m., bus pereita nuo
atitiktimi grindžiamos sistemos prie veiklos rezultatais grindžiamos sistemos. Priėmus naują teisinį
pagrindą, pagal kurį reglamentuojamas laikotarpis po 2020 m., Komisija patikslins savo ataskaitų
teikimą metinėje veiklos ataskaitoje.
Atsakymas į 3 rekomendacijos pastabas (127 dalis). Komisija nesutiko su šia rekomendacija.
Komisija informavo ir toliau 2021–2027 m. visapusiškai skaidriai informuos biudžeto valdymo
instituciją apie užbaigimo rezultatus atitinkamose MVA, net jei šis įpareigojimas nėra įtrauktas į
sektorių teisės aktus.
Atsakymas į 4 rekomendacijos pastabas (131 dalis). Komisija nesutiko su šia rekomendacija.
Siekdama užtikrinti sklandų perėjimą nuo dabartinio prie kito BŽŪP laikotarpio ir išvengti
daugiametės veiklos sutrikdymo, 2019 m. spalio 31 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl pereinamojo
laikotarpio reglamento (COM(2019) 581 final). Dėl šio pasiūlymo, kuriuo nustatomos Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) paramos
pereinamojo laikotarpio nuostatos, šiuo metu vedamos derybos su teisėkūros institucijomis.
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